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-umowa o zachowaniu poufnosci,
-wzor protokolu odbioru ilosciowego
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Nr zamowienia: 6/pn/2019
I. Nazwa ffirma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz,Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapubliczne@,nfz-katowice.pl. strona intemetowa: www nfz-katowice.pl.
II. Trvb udzielenia zamowienia

Postfpowanie o udzielCnie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PraWo zambwien publicznych (j.t. Dz.U.z 2018, poz. 1986 ze zm.).
Wartosc szacunkowa zamowienia nie przekracza kwoty 144.000 euro.
Rodzaj zamdwienia: dostawa.
Numer postfpowania

Postfpowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 6/pn/2019 Wykonawcy we wszelkich
kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.
Terminologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp"
lub „ustawie", nalezy przez to rozumieb ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych. Ilekroc
w SIWZ jest mowa o „rozporzadzeniu w sprawie dokumentow" lub „rozporzadzeniu", nalezy przez to rozumiec
rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016, poz.1126 ze zm.). Ilekroc
w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiajacym", nalezy przez to rozumiec Slaski Oddzial Wojew6dzki Narodowego
Funduszu Zdrowia (zwany rowniez SOW NFZ lub Slaskim OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach"
nalezy przez to rozumiec dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c.
in. Opik przedmiotu zamowienia

1. Przedniiptem zam6wienia jest dostawa zestaw6w komputerowych dla Slaskiego Oddzialu Wojewodzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis
przedmiotu zamowienia i wzorem umbwy.

Kod Wspblnego Slownika Zamowien ICPV): 30213000-5 komputery osobiste; 30231300-0 monitory ekranowe;
30237410-6 myszka komputerowa; 30237460-1 klawiatury komputerowe,
Przedmiot zamowienia obejmuje dostaw?;
1)
2)
3)
4)

Komputer stacjonamy TYP 1 -85 szt.
Komputer stacjonamy TYP 2-5 szt.
Komputer stacjonamy TYP 3-10 szt.
Monitor komputerowy do komputera stacjonamego TYP 1-85 szt.

5) Monitor komputerowy do komputera stacjonamego TYP 2 i 3 - 15 szt.
Realizacja zamowienia b?dzie przebiegala na warunkach okre§lonych we wzorze umowy stanowiacym zalqcznik
do niniejszej SIWZ. Wzor umowy przewiduje i okre^la warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy.
Na etapie realizacji umowy, w trakcie odbioru jakosciowego dostarczonego sprzptu, Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwosc dokonania, badania losowo wybranych komputerow pod katem spelniania wymagan umowy. Badanie
nastapi przy usyeiu programu (testy) wskazanego w formularzu opis przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy moze
podjac decyzj? o przeprowadzeniu badania pod nadzorem bieglego-rzeczoznawcy.
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2. Wykonawca winien ziozyd nast^puj^ce oswiadczenia. ktdrych tre^c znajduje si? w formularzu oferty:

a) Oswiadczamy i zobowi^zujemy sif, iz dostarczony przez nas przedmibt zamowienia b^dzie fabrycznie nowy
oraz bfdzie pochodzii z biez^cej produkcji, tj. b?dzie wyprodukowany nie wczesniej niz w 2018 r.
b) Oswiadczamy 1 zobbwi^Zujemy si§, iz dostarczony przez nas przedmiot zamowienia b§dzie wyprodukowany
zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w petni wartoSciowy i nadaj^cy si?
do uzywania zgodnie zjego przeznaczenierh oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodno^ci CE.
c) Oswiadczamy i zobowi^zujemy sif, iz oferowany i dostarczony przez nas przedmiot zamowienia pochodzi
- z legalnego zrddla, bfdzie objfty pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ)
zawartych w cenie i swiadczonych przez siec serwisow^ producenta lub przedstawiciela producenta.
>>Pod pojfciem „producent" uzytym w pkt III SIWZ, a takze w §10 ust.l lit. c wzoru umowy, nalezy rozuiniec
rowniez „przedstawiciela producenta". Pod pojfciem „przedstawiciel producenta" nalezy za^ rozumiec podmiot
formalnie upowazniony przez producenta do wykonania w imieniu producenta okreslonych czynno^ci.
Oswiadczenia wymienione powyzej stanowi^ tre§6 oferty, a tym samym nie stanowi^ dokumentow w rozumieniu
art.25 ust.l pkt 2 pzp or^ rozpprz^dzenia Miiiistra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow,

jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawey w postepowaniu o udzielenie zamowienia(Dz.U. poz. 1126 ze zm.).
,3. Przedmiot rdwnowaaiv do opisanego w SIWZ

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustaWy Prawo zamdwien publicznych, przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac przez
wskazanie znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrodla lub szczegolnego procesu, kt6ry charakteryzuje

produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego wykonawcf, jezeli mogloby to doprowadzid do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcdw lub produktdw, chyba ze jesf to uzasadnione
specyfik^.przedmiotu zamowienia i zamawiaj^cy liie moze opisad przedmiotu zamowienia za pomoc^ dostatecznie
dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysz^ wyrazy "lub rownowamy".
Stosownie do art. 30 ust. 5 pzp Wykonawca, ktdry powoluje sif na rozwi^zania rownowame opisywanym przez
zama^yiaj^cego, jest obowi^any wykazad, ze oferowane przez niego dostawy, uslugi lub roboty budowlane
spelniaj^ wymagania pkre^lone przez zamawiaj^cego.
Majqc na uwadze powyzsze, a takze fakt, iz jest to uzasadnione specyfik^ przedmiotu zamdwienia oraz,

ze Zamawiaj^cy nie moze dpisac przedmiotu zamdwienia za pomoc^ dostatecznie dokladnych okreslen,
Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcf przedmiotu rdwnowaznego do opisanego w SIWZ
, w zakresie, w jakim wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamdwienia, zrddlo

lub szczegdlny proces, ktdry charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego Wykonawcf,
z Zachowaniem zasad i przy spebiieniu wymogdw opisanych w SIWZ.
Spelnienie warunku rdwnowazno^ci Wykonawca zobowi^zany jest wykazad na wypelnionym, podpisanym
i zal^czonym do oferty formularzu opis rdwnowaznosci. Formularz opis rdwnowaznosci nalezy wypelnic przy
uwzglfdnieniu wskazdwek zawartych w niniejszym punkcie SIWZ,a takze w tre§ci samego formulafza.

1)System operacyjny - pkt 1 poz. 12, pkt 2 poz. 12 oraz pkt 3 poz. 12 formularza opis przedmiotu zamdwienia
Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zaoferowania przedmiotu rdwnowaznego w odniesieniu do przedmiotu

zamdwienia opisanego w ww, punktach formularza opis przedmiotu zamdwienia.
Jezeli Wykonawca oferuje system operacyjny zgodny z systemem wskazanym w pkt 1 poz. 12, pkt 2 poz. 12 lub
pkt 3 poz. 12 formularza opis przedmiotu zamdwienia, obowi^zany jest zlo^c tylko formularz opis przedmiotu
-zamdwienia.
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Jezeli Wykonawca oferuje system rdwnowazny do ww.(w zakresie ktoregokolwiek z punktdw pkt 1 poz. 12, pkt 2
poz. 12 lub pkt 3 poz. 12 formularza opis przedmiotu zamowienia) zobowi^any jest zlozyc oprocz formularza
opis przedmiotu zamowienia rowniez formuiarz opis rownowazno^ci. W takim przypadku Wykonawca
wypelniaj^c formuiarz opis fdwnowaznosci winien wskazad nazwy oferowanych systemow operacyjnych, a takze
nazwy producentow oferowanych systemow oraz przedstawic w cz^sci opisowej formularza, opisy systemow
operacyjnych rownowaznych.

Opisy te winny wykazac (udowodrtic) r6wnowa^o§c oferowanych przez Wykonawc? systemow operacyjnych
lub systemu operacyjnego w zakresie wszystkich standardow technicznych, uzytkowych, lunkcjonalnych
i jakosciowych, ktdre winny bye na poziomie nie gorszym od parametrow reprezentowanych przez odpowiadaj^cy
im system operacyjny wskazany przez Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu zamowienia, na zasadach
opisanych w niniejszym punkcie (III.3) SIWZ.
Kazdy z oferowanych systemow operacyjnych rdwnowaaiych winien zapewnid poprawn^ wspolprac? z wszystkimi
urz^dzeniami oraz aplikacjami Zamawiaj^cego przystosowanymi do wspolpracy z systemami operacyjnymi rodziny
Windows.

Opis rdwnowazno^ci

Za rdwnowazny system operacyjny uwaza si^ system operacyjny spelniaj^cy standardy techniczne, uzytkowe,
fuhkcjonalne i jakosciowe systemu wymaganego przez Zamawiaj^cego w zakresie wszystkich parametrow
technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych oraz wspolpracuj^cy bez zakiocen z systemami,
uslugami i oprogramowaniem:
-Microsoft Office 2013 12016,
-Microsoft Exchange 2013,

-Microsoft Active Directory Domain Services, w tym polisy GPO i WSUS 3.0,
-oraz systemem zakupionym w ramach umowy na §wiadczenie Ushig Subskrypcji Systemu Informatycznego
Wspomagania Dzialalno^ci Narodowego Funduszu Zdrowia, zawartej pomi^dzy Central^ Narodowego Funduszu
Zdrowia w Warszawie a Kamsoft S.A. z siedzib^ w Katowicach - umowa nr 34/2019 z dnia 29 marca 2019 r.
zawarta przez NFZ z siedzib^ w Warszawie, ul. Grojecka 186.

Przez spelnienie przez system operacyjny standardow technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych
systemu wymaganego przez Zamawiaj^cego naleZy rozumied fakt, iz odpowiada on co najmniej takiemu poziomowi
funkcjonalnemu, uzytkowemu, jako^ciowemu i technicznemu, co system operacyjny wskazany z nazWy przez
Zamaiwiajqcego w formularzu opis przedmiotu zamowienia oraz b^dzie na nim poprawnie dzialac calo^c
oprogramowania posiadanego przez Zamawiaj^cego, a w szczegolnosci moduly Systemu Informatycznego
dostarczane w ramach umowy, o ktdrej mowa wyzej.
2)Standardy,certyfikaty

Zamawiaj^cy dopuszcza zaofefowanie przedmiotu zamowienia zgodnego ze standardem albo certyfikatem
rownowaznym do standardu albo certyfikatu wskazanego w formularzu opis przedmiotu zamowienia,
w nast?puj^cych przypadkach:
1) certyfikat ISO 9001:2015 na proces projektowania i produkcji:

- oferowanych komputerdw - pkt 1 poz. 14, pkt 2 poz. 14, pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamdwienia,
- oferowanych urz^dzeh (dotyczy monitordw) - pkt 4 poz.3 oraz pkt 5 poz.3 formularza opis przedmiotu
zamowienia.

W przypadku zaoferowania komputerdw lub monitorow zgodnych z certyfikatem rownowaznym, Wykonawca
obowi^zany jest podac w formularzu opis rownowaznosci nazw? certyfikatu rdwnowaznego na proces

projektowania i produkcji oferowanych komputerow do wskazanego przez Zamawiajqcego;
2) standard EPEAT Gold - pkt 1 poz. 14, pkt 2 poz. 14, pkt 3 poz.l4, pkt 4 poz.3, pkt 5 poz.3 formularza opis
przedmiotu zamowienia. W przypadku zaoferowania urz^dzen zgodnych ze standardem r6wnowa:toym do
standardu EPEAT Gold, Wykonawca obowi^zany jest podac w formularzu opis rownowaznosci nazw?
standardu rownowaznego;

3) maksymalna glosnoid jednostki centralnej mierzona zgodnie z normq ISO 7779, oraz wykazana zgodnie
z norm^ ISO 9296 - pkt 1 poz. 14, pkt 2 poz. 14, pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamowienia.
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W przypadku zaoferowania komputerow, w ktorych giosnosc jest mierzona zgodnie z norm^ rownowazn^ do
normy ISO 7779 lub wykazana zgodnie z norm^ rownowam^ do normy ISO 9296 Wykonawca obowi^zany jest
ppdac w formularzu opis rdwhowaznosci nazwp normy lub norm rownowaznych.

Jezeli Wykonawca oferuje przedmiot zamowienia zgodny ze standardami oraz posiadaj^cy certyfikaty wskazane
wyzej w pkt 1-3, Wykonawca wypelnia tylkb formularz opis przedmiotu zamowienia.
Jezeli Wykonawca oferuje przedmiot zamowienia:

a) posiadaj^cy certyfikat rdwnowazny do certyfikatu wskazanego ppwyzej lub
b)zgodny ze standardem rdwnowamym do standardu wskazanego powyzej lub
c)zgPdny z norm^ rdwnowazn^ do todrejkolwiek wskazanej powyzej,
- Wykonawca jest zobowi^zany wypelnic oprocz formularza opis przedmiotu zam6wienia rowniez formularz onis
rdwnowazno^ci. podaj^c nazwp danego certyfikatu, normy lub standardu rownowaznego stosownie do postanpwien
ppkt 1-3.
Uwaga: wszfdzie tarn, gdzie w SIWZ pojawiajq si? okreslenia wskazujqce znaki towarowe, patent lub pochodzenie
przedmiotu zamowienia, zrodlo lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez
konkretnego wykonawc? nalezy przyjqc, ze wskazaniu takiemii towarzyszq wyrazy „lub rownowazrty". Pbdanym
standardom lub certyfikatom towarzyszy wskazanie, iz dopuszcza si? rozwiqzania.rdwnowazne opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzyszq wyrazy „lub rownowazne

A. Dbkumentv potwierdzaiace. ze oferowana dostawa odnowiada wvmaganiotn okreslonvm przez Zamawiaiacego.
Na podstawie art. 25 ustl pkt 2 pzp oraz §13 ust.1 pkt 1 rpzporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentow, jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy W postppowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.), Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy - w celu potwierdzenia,jze oferowana

dostawa odpowiada wymaganiom okreslonym przez Zamawiaj^cego-ziozenia na wezwanie Zamawiaiacego nikej
wymienionych dokumentow:

1) Opis - specyHkacJa techniczna oferowanego komputera stacjonarnego typ 1 (dot. pkt 1 fomularza opis
przedmiotu zampwienia)ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego komputera;
2) Opts - specyfikacja techniczna oferowanego komputera stacjonarnego typ 2 (dot. pkt 2 foimularza opis
przedmiotu zamowienia)ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego komputera;

3) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera stacjonarnego typ 3 (dot. pkt 3 formularza opis
przedmiotu zamowienia)ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego komputera;
4) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego do komputera stacjonarnego typ

1 (dPt. pkt 4 formularza opis przedmiotu zamowienia) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu
oferowanego monitora;

5) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego do komputera stacjonarnego typ
2 i 3 (dot. pkt 5 formularza opis przedmiotu zamowienia) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy
modelu oferowanego monitora.

Opisy - specyfikacje techniczne obok ww. nazw producentdw oraz nazw modeli winny potwierdzac, ie konkretny
oferowany model, odpowiada wymaganiom opisanym przez Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu
zamowienia. Autentyczno^c Opisow - specyfikacji technicznych musi zostac poswiadczona przez Wykonawcp na
z^danie Zamawiaj^cego. Opisy - specyfikacje techniczne winny zostac zlozone z zachowaniem formy okreslonej
rozporz^dzeniem w sprawie rodzaju dokumentow.

Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala najwyzej oceniona,

do ziozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni terminie, aktualnychi na dzien ziozenia ww. opisow specyfikacji technicznych.
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Uwaga! Zamawiaiacv dopuszcza na etapie realizacji umowy mozliwosc dostarczenia przez Wykonawc?, na jego
pisemny wniosek, innego modelu sprz^tu tego samego producenta niz model wskazany przez Wykonawc? w Opisie
- specyfikacji technicznej odpowiednio oferowanego komputera lub monitora komputerowego, pod warunkiem
l^cznego spehiienia ponizszych przeslanek:

a) inny model sprz^tu tego samego producenta b^dzie spebiial wymogi opisane w zamdwieniu nr 6/pn/2019,
tj. nie b^dzie gorszy od modelu wskazanego w zal^czhiku nr 1 do umowy(Opisie-specyfikacji technicznej);
b) cena za inny model sprz^tu, nie b?dzie wyzsza (tzn. moze bye nizsza) od ceny za model wskazany
w zal^czniku nr 1 do umowy (Opisie-specyfikacji technicznej);

c) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela producenta)
sprzftu potwierdzaj^ce, iz model sprz^tu wskazany w zal^czniku nr 1 do umowy (Opisie--specyfikacji
technicznej) nie jest mozliwy do dostarczenia przez Wykonawc?.
Szczegdlowo reguluje tf kwesti? wz6r umowy.
5. Okres oraz warunki gwarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia

Wykonawca winien •zaoferowac 60--miesi?czn^ gwarancj? oraz r?kojmi? za wady na warunkach okreslonych
w SIWZ, w tym we wzorze umowy i formiilarzu opis przedmiotu zamowienia.
Bieg okresu gwarancji oraz r^kojirii za wady liczony b^dzie od dnia podpisania protokoiu odbioru jakq^Ciowego.
6. Tnne inforinacie.

•Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowveh. co oznacza, ze Wykonawca moze zio^6

tylko jedn^ ofert§ na calosc,zamowienia.
.® Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
•Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.
•Jqzyk pbstqpowania.
Wyjasnia si^jdz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, postqpowanie o udzielenie zamowienia publicznego

prbwadzi si^ w jqzjto pqlskim. Wymbg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zambwien publicznych wiqze siq z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o jqzyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktbra formuluje zasadq uzywania jqzyka
polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polsldej. Ustawa o jqzyku

polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ miqdzy innymi hazw wlasnych, zwyczajowb
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakbw towarowych, nazw handlpwych oraz oznaczeh
poChodzenia towarbw i ushig, norm wprowadzanych w jqzyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.
7. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.1 pzp Wykonawca moze nowierzvc wykonanie czq^ci zambwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp zada wskazania przez Wvkonawce czesci zambwienia. ktorych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm
podwvkonawcbw (patrz: fonnularz oferty).

3) Zamawiaj^cy nie z^da, aby Wykbnawca, ktbry zamierza powierzyc wykonanie czqsci zambwienia
podwykonawcy lub podwykonawcom, w celu wyk^ania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziaiu w postqpowaniu zamieszczal informacje o podwykonawcach w o^wiadczeniu, o ktbrym mqwa w art.
25a ust.1 pkt 1 pzp, chyba, ze podwykonawca jest jednocze^nie podmiotem, na ktbrego zasoby Wykonawca
powoluje siq na zasadach okreslonych w art. 22a .ust.1 p2p, w celu wykazania spelniania warunku udziaiu
w post^powaniu(warunku dot. zdolnosci zawodowej — posiadanie wymaganego doswiadczenia).
4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktbrego
zasoby Wykonawca powolywal siq na zasadach okre§lonych w art. 22a ust.1 pzp, w celu wykazania spelniania
warunku udziaiu w postqpowaniu (warunku dot. zdolnosci zawodowej - posiadanie wymaganego
doswiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny
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podwykonawca lub Wykonawca.samodzielnie spelnia go w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia.

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o oodwvkonawstwo nalezy rozumiec umow? w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem usiugi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz?sc
zamowienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawcq a innym podmiotem

(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze mi?dzy podwykonawca
a dalszym podwykonawca lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

»W zwi^zku z powyzszym podwykonawca w niniejszym zamowieniu nie b?dzie producent sprz?tu lub
oprogramowania, ani zaden inny podmiot, od ktorego Wykonawca zakupil towar w celu dalszej odsprzedazy w
przyszlosci, o lie zakup nie zostal lub nie zostanie dokonany tylko i wyl^cznie w celu wykonania przedmiotowego
zamdwienia o udzielenie zamdwienia publicznego.

rv. Termin i mieisce wvkonania zamowienia

1. Termin wykonania zamdwienia:
a) dostawa przedmiotu zamdwienia wiima nast^pic w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

b) licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszego zamdwienia winny
zostac udzielone na czas nieokreslony.
2. Miejsce wykonania zamdwienia(miejsce dostawy): ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.
V. Warunki udzialu w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust.l pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegad si? Wykonawcy,ktdrzy:
1) niepodlegaj^wykluczeniu;
2) spebiiajq warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okreslone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu
0 zamdwieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? warunek udzialu w post?powaniu dotycz^cy zdolnosci zawodowej
(posiadanie doswiadczenia).
Ad.l) Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - niepodleganie wvkluczeniu.

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

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

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.I pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic
dowody na to, ze podj?te przez niego srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w.szczegdlnoSci
udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoScuczynienie
pieni?me za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami scigania oraz podj?cie konkretnych Srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

ktore S4 odpowiednie dla zappbiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamowienia oraz nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^ywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
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» Zamawiaj^cy moze wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post^powania o udzielenie zamowienia.
Ad.2) Art. 22 ust.1 pkt 2 pzp - spetnianie warunkdw udzialu w Dn.stennwaniu okreslonvch nrzez
Zamawiaiacego w ogtoszeniu o zamowieniu oraz ninieiszei SIWZ:

Art. 22 ustlb pkt 3 pzp - warunek udziatu w postepowaniu dotvczacv zdolnosci zawodowei

W celu wykazania speinienia warunku udziahi w postepowaniu dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania
wymaganego do^wiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca skiada oswiadczenie (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1
SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 Iit.a i lit.b SIWZ.
Wykonawca winien spebiic waranek dotycz^cy zdolnosci zawodowej polegaj^cy na nalezytym wykonaniu,
a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upiywem
terminu skladania ofert, a jezeli. okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, przynajmniej jednej
dostawy sprzetu komputerowego o wartosci nie mniejszej niz 200 000 zl brutto, wykonanej lub wykonywanej.
Pod pojeciem wykonana dostawa nalezy rozumiec zamdwienie polegaj^ce na dostarczeniu sprz^tu komputerowego
0 wartosci nie mniejszej niz 200 000 zl brutto, ktorego realizacja zostala zakonczona(umowa zostala zrealizowana).
Pod pojeciem wykonywana dostawa nultiy rozumied zamowienie bed^ce w trakcie realizacji (umowa jest nadal
realizowana) polegaj^ce na dostawie sprz^tu komputerowego, ktorego pewna cz^sc 0 wartosci nie mniejszej niz
200 000 zl brutto, zostala juz zrealizowana (uwaga: sytuacja ta dotyczy wyl^cznie swiadczen okresowych lub
ci^glych. Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej §wiadczenie okresowe lub ci^gle, w
przypadku w^tpliwo^ei zobowi^zany b^dzie wykazac [udowodnic] okresowy lub ciqgly charakter ^wiadczenia).
Wykaz dostaw wykonanych - a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rdwniez wykonywanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw waz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
1 podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowodow okre^laj^cych, czy
te dostawy zostaly wykonane lub s^ wykpnywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa powyzej,
s^ referencje bqdz inne dokumenty wystawidne przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane,
a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy;

w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty
potwierdzaj^ce ich nale^e wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesiqce przed upiywem
terminu skladania ofert.

UWAGA!

♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostad poparte dowodem,ze dostawa
zostala wykonana lub jest wykonywana nalezycie.

♦ Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mog^ bye sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi
z dokumentdw potwierdzaj^cych nalezyte wykonanie(wykonywanie) dostaw.
♦ Podaj^c w formularzu wykaz dostaw dat§ wykonania, Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok wykonania
(zakohczenia) dostawy (umowa zostala zrealizowana); w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal
realizowana) Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok wykonania (zakohczenia) zrealizowanej juz czpsci
dostawy z zaznaczeniem, izjest to zamowienie nadal realizowane(umowa jest nadal realizowana).
♦Podaj^c w formularzu wykaz dostaw wartosc dostawy, Wykonawca;
- w przypadku dostawy wykonanej (umowa zostala zrealizowana) - wpisuje kwotp brutto w zlotych za calosd
wykonanej dostawy, zas
7
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- w przypadku dostawy wykonywanej(umowajest nadal realizowana)- Wykonawca wpisuje zarowno kwot? brutto
w zlotych za zrealizowan^ juz w ramach caiosci czgsc dostawy oraz kwotf brutto w ziotych stanowi^c^ wartoSc
calej dostawy.

♦Jezeli zakres przedrniotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamowien byiby szerszy (np. obejmowaiby
rowniez dostaw? innych elementbw, iimego asortymentu lub iimy rodzaj zambwienia,, np. ushigi), Wykonawca
winien wyodr^bnic i podac dane dotycz^ce dostawy sprzftu komputerowego.

W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien wpisac zarowno kwot? brutto stanowi^c^ wartosc calego
zamowienia (umowy), jak i wartosc brutto samej dostawy sprz^tu komputerowego.
♦ Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktbrego dostawa zostala wykonana lub jest
nadal wykonywana, wskazuj^cjego nazw? i adres.

♦ Wykonawca podaje w formularzu wykaz dostaw informacjf, czy wykazana dostawa jest dostawy wykonan^, czy
nadal wykonywan^.
2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zambwienia:

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktbrym mowa w pkt .V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy
z Wykonawcbw wspblnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zambwienia;

b) warunek udziahi w post?p9waniu, o ktbrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spetnie
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcbw wspblnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zambwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcbw powinien posiadac wymagane do§wiadczenie (brak mozliwo^ci
sumbwania zdplnoSci zawqdowej - doswiadczenia).

-3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktbrym: Wykonawca maze w celu potwierdzenia spelniania wamnkow
udzialu w postfpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia tub jego czfsci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innychpodmiotow,
niezaleznie od charakteruprawnego IqCzqcych go z nim stosunkow prawnych,
na gnmcie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktbrej mowa w cyt. art. 22a ust l pzp,
wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktbry polega na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego potoiotu, udowodni
Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c zambwienie b?dzie dysponowal mezb?dnymi zasobami tego podmiotu,
w szczegblnosci przedstawiaj^c zobowi^anie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych
zasobbw na potrzeby realizacji zambwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, ze udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot jego zdobiosc zawodowa
(doswiadczenie), pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udzialu w post?powaniu oraz
3) Zamawiaj^cy zbada, ze nie zachodz^ wobec tego podmiotu podsta^vy wykluczenia, o ktbrych mowa w art. 24
ustl pkt 13-22 pzp.
Uwaga! W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej innego pbdmiotu/bw, Wykonawca jest zobowi^zany
wskazac ten fakt w formularzu oferty.
W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdobiosci zawodowej (doswiadczeniu) innych podmiotbw na zasadach
okreslonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu uraozliwiaj^cym nalezyte
wykonanie zambwienia publicznego oraz oceny, czy stosuriek l^czqcy Wykonawc? z innymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobbw, Zamawiaj^cy z^da wskazania w szczegblnosci:
a)
b)
c)
d)

podmiotu, ktbry udost?pni swoje zasoby (nazwa/finha oraz adres);
zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobbw innego podmiotu;
sposobu wykorzystania zasobbw innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zambwienia
publicznego;
zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zambwienia publicznego.
8
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Informacje, o kt6rych mowa powyzej pod lit.a-d, winnv znalezc si^ w zobowi^aniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
Zobowiazanie podmiotu. o ktorvm mowa wvzei. WVkonawca zatacza do ofertv.
Uwaga!

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci zawodowe podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie
potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunku udzialu w postfpowaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiaj^cego:
a) zast^pii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiqzal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci
zawodowe,o ktorych mowa w art. 22a ust.1 pzp.
VA.Podstawy wykluczenia. o ktorych mowa w art. 24 ust.5 pzp

Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 nst.5 pzp.
VT. Wykaz o^wiadczen Inb doknmentow potwierdzaiacych snelnianie warunkow udzialu w postenowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1)

aktualne na dzien skiadania oferty oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a nst.l pkt 1 pzp,

tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek udzialu w post?powaniu w zakresie
dotycz^cym zdolnosci zawodowej(posiadanie wymaganego doswiadczenia).
Informacje zawarte w ww. oswiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunek udzialu w post?powaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunku udzialu
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa powyzej(por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).

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

2) zobowiazanie innego podmiotu/podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego
podmiotu/podmiotdw - patrz pkt V pkt 3 SIWZ).
2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o ktorej mowa
w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo
braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlo^d wraz z oswiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

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

Oswiadczenie winno zostac zlozone w formie pisemnej.
Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.
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3. Dokumenty sktadane na wezwanie

Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostaia najwyzej oceniona,
do zlozenia w wyznaczonym, nle krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ziozenia nast^puj^cych
dokumentdw:

- w celu potwierdzeniaspeiniania warunku udziahi w nostenowaniu:

a) wykaz dostaw (formularz wykaz.dostaw) wykonanych a_w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych
rowniez wykonywanych, w okresie ostatnicH trzech lat przed upiywem terminu skiadania ofert - a jezeli okres
prowadzenia dziaialnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykpnania i podmibtdw, na rzeez ktorych dostawa zostaia wykonana, wraz z zai^czeniem
b) dowodow okreslajqcych, czy wykazane dostawy zostaiy wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktorych mowa powyzej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych s^ wykpnywane,
a Jezeli.z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy. W przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych nadal
wykonywanych referencje. b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye
wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed upiywem terminu skladania ofert. Jezeli Wykonawca polega na

zdolnosci zawodowej innego podmiotu, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi
dla tego podmiotu.
Uwaga: powolanie sie przez Wvkonawee na dostawv stanowiace §wiadczenia okresowe lub ciaale wvmagalo bedzie
wvkazania ("udowodniehia") przez iwvkonawce ich okresowego lub ciaglego charakteru.

Jezeli. Wykonawca polega na zdolnPsci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu/podmiotow, przedstawia
wykaz dostaW j;w. wraz z dowodamij.w. wystawionymi dla tego.podmiotu.
- w celu potwierdzenia spelniania przez oferowane dostawv wvmagan okreslonvch przez Zamawiaiacego:

c)

Qpisv - specvfikacie techniczne:

1) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera stacjonarnego typ 1 (dot. pkt 1 formularza opis
2)

3)
4)
■

przedmiotu zamowienia)ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego komputera;
Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera stacjonarnego typ 2 (dot. pkt 2 formularza opis
przedmiotu zamowienia)ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego komputera;
Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera stacjonarnego typ 3 (dot. pkt 3 formularza opis
przedmiotu zamowienia)ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego komputera;
Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego do komputera stacjonarnego typ
1 (dot. pkt ,4 formularza opis przedmiotu zamowienia) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy piodelu
oferowanego monitora;

5) Opis - specyflkacja techniczna oferowanego monitora komputerowego do komputera stacjonarnego typ
2 i 3 (dot. pkt 5 formularza opis przedmiotu zamowienia) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy
modelu oferowanego monitora.
4. W przypadku wsndlnego ubiegania sie o zamowienie nrzez Wvkonawcow:

1) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia. Oswiadczenie to winno potwierdzic spelnianie warunku udzialu
10
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w postfpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje
speinianie warunku udziahi w post^powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2)

o^wiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kaZdy z Wykonawcow wspoMe ubiegaj^cych si§
0 udzielenie zamowienia;

3) dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i Iit.b SIWZ, winny potwierdzic speinianie warunku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spelnic samodzielnie przynajmniej jeden
z Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia, tzn. przynajmniej jeden z takich
Wykonawcow powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci sumowania zdolnosci
zawodowej - doswiadczenia).
5. Forma oswiadczen i dokumeritow.

UWAGA! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiajqcego nie zostala dopuszczona mozliwosc
skladania dokumentow lub oswiadczen, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentow, jakich moZe Z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamowienia(Dz. U.z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.
Zamawiaj^cy nie dopu^cil mozliwosci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uZyciu srodkow
komunikacji elektronicznej w sposob okreslony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami- patrz pkt VII SIWZ.
W post?powaniu niniejszym, w ktorym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mozliwoSc
skladania dokument6w lub oSwiadczen, o ktorych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy uZyciu srodkow komunikacji

elektroniczjiej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra
Przedsi?biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumentow,jakich (...)/Dz.U.2018,poz. 1993/,ztym ze:
1) dokumenty lub oSwiadczenia, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentow, skladane s^
■
w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnoSc z oryginalem,
2) poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oswiadczenia,
sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnor?cznym podpisem.
»Pelnomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie notarialnie poswiadczonego odpisu.

UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyd do oferty
pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic nelnomocnika do reprezentowania

ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia. Dokument pehiomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B
SIWZ dla pelnomocnictw.

»Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego zdohiosciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kaZdego z nich dotycz^ (§ 14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie
dokumentdw).

»Zamawiaj4cy moZe z^dad przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentdw

lub oSwiadczeh, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zloZona kopia jest nieczytelna lub budzi
w^tpliwosci CO do jej prawdziwosci.
»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (,..),

dokumenty sporzqdzone w j?zyku obcym wirmy bye skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.
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6. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 dzd.

Jezeli Wykonawca nie ziozyl o^wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentow
potwierdzaj^cych okolicznoSci, o ktdiych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub iimych dokumentdw niezb^dnych do.
przeprowadzenia post?powania, o^wiadczenia lub dokumenty niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zariiawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyja^nien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlo&nia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyja§nieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewamienie
post^powania.

Jezeli Wykonawca nie ziozyl wymaganych pelnomocnictw albo ziozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post?powania.
Zamawiaj^cy wzywa takze, w.wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnieh dotycz^cych oswiadczeh
lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.
7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczeh lub dokumentow potwierdzaj^cych okoliczno^ci,
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 13 pzp,jezeli Zamawiaj^cy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotyczqce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocq bezplatnych i ogohiodostfpnych baz danych, w szczeghlno^ci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne(Dz. U.z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Zapisy pkt VI ppkt 5-7 naleiy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/osyviadczeh wymaganych
W niniejszym post§powaniu.

8. Art. 24aa pzp.
Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym post^powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego,, najpierw dokonac oceny ofert, a nast^pnie zbadac, czy Wykonawca,
ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia waruhek
ndzialn w postfpowanin.

» 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 zlo^l ofert? najwyzej ocenion^
sposrod pozostalych ofert.
VIL

Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania
oswiadczeh lub dokumentow. Osobv unrawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za posrednictwem operatora pocrtowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslahca, faksu
lub przy uzyciu ^rodkhw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu
ushig drog4 elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zostac zlozona pod
rygorem niewa^oSci w formic pisemnej, pelnomocnictwo winno zostac zlozone z zachowaniem formy okreslonej
w pkt X lit. B SIWZ (rhwniez w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust.3a
pzp), za^ o^wiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamowienia (rowniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o kthrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formic wymaganej cyt. rozporz^dzeniem. z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra
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Przedsi^biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumentow,jakich (...)/Dz.U.2018, poz. 1993/.

Uwzgl^dniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz
niektorych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).
Patrz rdwniez pkt VI pkt 5 SIWZ. .

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdiym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ^wiadczeniu uslug
drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za po^rednictwem poslanca.
3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykbnawca przekazuj^ o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji eletoonicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 swiadczeniu uslug drog^ elektronicznq (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kazda ze stron na z^danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien poslugiwac si? numerem sprawy okreSlonym
w SIWZ.

,5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny bye
skladane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kbssutha 13,40-844 Katowice.

6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
winny bye kierowaiie na adres e-maii: zamowieniat)ubliczne@,nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny bye
kierowane nanumer 32 735 16.36.

7. Wykonawca moze zwrocid si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowiqzany udzielid wyjasnien
niezwlocznie, jednak hie p6miej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartosc zamdwienia
jest mniejsza niz kwQty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiaj^cy

moze iidzielid wyjasnien albo pozostawic wniosek bez rozpdznania.
Przedhi&nie terminu sldadania ofert nie wplywa na bieg terniinu skladania wniosku, o ktdiym mowa w art. 38 ust.l
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tresc SIWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.
10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp,jezeli koniec terminu do wykonania czyrmosci przypada na sobot? lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11.Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcamijest:
Mariusz Partyka, Dzial Inwestycji i Zamdwieh Publicznych,
adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.
VIII.

Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust. 2 i ust. 5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci:
2 000,00 zl(slownie: dwa tysi^ce 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moze wniesc wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych foimach:
1) pieni^dzu,
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym,
ze por?czenie kasy jest zawsze.ppr?czeniem pieni?toym,.
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Ageiicji Rozwoju Przedsi?biorczosci.
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3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 00019003 7420 0002.

Na potrzeby przelewow mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddziai w Katowicach, ul. Podchor^zych 1,40-043 Katowice.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?ziia, Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.
Tre^c takiego dokumentu nie moze, warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadno^ci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waznosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^ania ofert^(30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno mied charakter bezwanmkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez 'wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw srodkow
pieni?znych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplvwem terminu skladania ofert. o ktorym mowa

w pkt XI ppkt 1 SIWZ.Zwrot wadium nastqpi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.
6. ZamawiaJ^cy zobowi^zany jest odrzucic ofert?, jezeli wadiimi nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposob nieprawidlowy (art..89 ust. 1 pkt 7b pzp).
IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwiazania ofert^ wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu
skladania ofert.

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

T& Zamawiaj4cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiqzania ofert^, zwrocie si? do
Wykoriawcdw o wyyazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszy jednak niz 60 dni.
3. Ochnowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w plct 2,nie powoduje utraty wadium.

4. Przedluzenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu wazno^ci
, wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhizony okres zwiazania ofert^.
Jezeli przedluzenie terminu zwiazania ofert^ dokonywahe jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek

wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.
X. Qpis sposobu przygotowywania oferty

A. Wykonawca winien wypebiic formularze (w tym wzory oswiadczen) na maszynie do pisania albo odr?cznie,
drukowanym pismem poprzez - wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji.

W przypadku, gdy jakakolwiek cz?sc formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nale^ wpisac
"nie dotyczy" i podpisac. W sytiiacji, gdyby miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male,
nalezy wykonac kserokopi? danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelnic wg potrzeb oraz
podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy umie^cic w zal^czniku
do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc?. Ofert? nalezy przygotowad oraz zlozyd
z wykorzystaniem wzorow formularzy oraz innych zal^cznikow skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku

przepisywania formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywac zmian merytorycznych zapis6w
znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowiqcych zal^czniki do niniejszej SIWZ.
Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre§c kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego,
czy formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w. inny ,spos6b. Jezeli
Wykonawca przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegdhiosci poprzez OCR, zobowi^zany jest
dokladnie przeczytac jego. tre^c po przeksztalceniu oraz pordwnac jq z oryginalnymi zapisami SIWZ.
W przypadku, gdy z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR)treSc
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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 przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zap.iijgania
zobowi^zan o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie

rejestrowym (ewidencyjnyiri) lub przez nie odpowiednim dokumentem upebiomocnione - w takim przypadku
oryginal peinomocnictwa (lub jego kopif poswiadczonq notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyc
do oferty. Ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisac osoba upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy.
C.
D.

Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyc w nast^puj^cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazwq
i adresem Zamawiaj^cego;
Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208A oraz napisem:
Przetarg nieograniczony - Nr 6/pn/2019

Zakup zestawowy komputerowych
komputerowycl
godz. 12.30

NIE OTWIERAC PRZED:

Jezeli oferta jest wysylana za pomocq przesylki kurierskiej albo listowej, Wykonawca na kopercie
zewn^trznej winien zaznaczyc, ze przesylka zawiera oferty oraz wskazac numer post^powania. Zamawiajqcy
nie ponosi odpowiedzialnosci za nastfpstwa spowodowaiie brakiem wlasciwego zabezpieczenia oferty lub
brakiem ktdrejkolwiek z ww.informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wlozenie do koperty Jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktorej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 21 formularza
oferty,z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikow.
W przypadku oswiadczen lub za§wiadczen skladanych przez Wykonawcy, zawieraj^cych informacje stanowi^ce
taiemnice nrzedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych
Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ bye one udostfpnione iimym uczestnikom post^powania, Wykonawca powinien
umie§cic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL./\CZNIKI - TAJEMNICA PRZEDSI^BIORSTWA" lub
oznaczyc je w inny widoczny sposob.

Uwaga! Tajemnic? przedsi?biorstwa defmiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkmencji (tj. Dz.U.z 2018 r. poz. 419 ze zm.):
Przez tajemnic§ przedsifbiorstwa rozumie si§ informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsi^biorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym si^ tym rodzajem
informacji albo nie sq latwo dost^pne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci.
Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowigcych tajemnicf przedsi^biorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegl. ze nie mog^ bye one udost§pniane oraz wvkazal. iz zastrzezone informacje
stanowi^ tajemnic^ przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86
ust.4 pzp.
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F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyc tylko jedn|ofert? na caiosc zamowienia. Ofert? sklada si? w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci
elektronicznej.

G. Tresc ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniejjednej z okolicznosci wymiehionych w art. 89 ust. 1 pzp.
H., Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegac sif o udzieienie zamowienia.: Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si?
o udzieienie zamowienia musz^ zalqczyd do oferty pelnomocnicfwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tacy winni ustanowic peinomocriika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzieienie niniejszego
zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument
pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okre§lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.
I.
1)

Sposob wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczeii:
formularz oferty

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;
w pozycji"dane Wykonawcy" moze bye uiyta piecz?6 firmowa;
w ramce w pkt .1 formularza oferty NALEZY PODAC CEN^
OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACJl^ CALEGO ZAMOWIENIA,
zgodnie z kalkulacj4 cenow^ z pkt 1 A;

2)

formularz opis przedmiotu
zamowienia

3)

formularz opis
rownowaznosci

4)

formularz wykaz dostaw

5)

Opis - specyfikacja
techniczna(odpowiednio dla
komputerow oraz monitorow)

6)

wzor informacji, o ktorej
mowa w art. 91 ust.3a pzp

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
zal^czyc do formularza oferty);
nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym, jezeli
Wykonawca oferuje przedmiot rownowamy; patrz pkt III.3 SIWZ oraz
wskazdwki w tresci samego formularza (formularz zal^czyc do formularza
oferty-jezeli dotyczy)
nalez^' wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularza
jest skladany na wezwanie Zamawiaj^cego);

opisy nalezy. przygotowac zgodnie z pkt 1II.4 SIWZ (opisy skladane
S4 na wezwanie Zamawiaj^cego);
nalezy vyypelnid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?
zal^czyc do formularza oferty);

7)

wzor oswiadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu
oraz spelnianiu warunkow
udziahi w post?powaniu

nale^ wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym
(oswiadczenie zal^czyc do formularza oferty);

8)

wzor oswiadczenia - grupa
kapitalowa

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyc
w terminie 3 dni od zamieszczenia, na stronie intemetowej informacji,
0 ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

16

m\.

Nr zamowienia: 6/pn/2019

XL Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.

Ofert? nale;^ zlozyc w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13^ 40-844 Katoywce, pokoj nr 208A (II pi^tro),
w terminie do dnia
do godziny 12.00.
2.

Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktora zostala zlozona po terminie.

3. Wykonawca moze, przed upiywem termini^g sij^da^^^fert,zmienic lub wycofac ofert?.
4.
5.
6.

Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu

o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokdj nr 217A (II piftro);
Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamowienia.
I^odczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkdw platnosci zawartych
w ofertach.

7.

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

1) kwoty,jak^ zamjerza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresow Wykonawcow,ktorzy zfo2yli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkdw platnosci zawartych w ofertach.
Xn. Qpis sposobu obliczenia cenv ofertv

1. Sposdb obliczenia ceny oferty brutto wynika z pkt 1A formularza oferty. Wykonawca oblicza zatem cen? oferty
dokonuj^c operacji matematycznych w kolejno^ci podanej w pkt lA.
2. Cena oferty winna zawierac wszelkie koszty, oplaty, podatki (z zastrzezeniem §3 ust.la wzoru umowy) oraz
naleznosci zwi^zane z realizacj^ zamdwienia, w tym koszty transportu do wskazanego miejsca i rozladunku,
ubezpieczenia przedmiotu zamdwienia, a takze koszty zwi^zane z realizacj^ zobowi^zan z tytulu gwarancji
i r?kojmi za wady.

3. Wykonawca w pkt 1 oraz w pkt lA formularza oferty - w zaleznosci od tego, czy obowi^zek zaplaty podatku
"VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj§cym - do kwot netto dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza,
warto^c 23% podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca
sklada wraz z oferty informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp {wzor zalqczono do SIWZ).
Jezeli zlozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatjoi od towardw i using, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i using, ktdry mialby obowi^zek rozliczyc zgodnie
z tymi przepisami. Niniejsza zasada dotyczy odpowiednio sytuacji, gdy tyiko niektdre z elementdw kalkulacji
cenowej obj?te s^ tzw. odwrotnym obciqzeniem VAT.
4. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostac przez Wykonawc? podane z dokladnoSci^
do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaokr^glac do pelnych
groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a kohcdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si?
do 1 grosza.
5. Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.
6. Rozliczenia.mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?d^ prowadzone w walucie polskiej, zgodnie z zasadami
opisanymi we wzorze umowy.
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XIII. Opis krvteriow wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteriow i sposobu ocenv ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac b^dzie przedstawione ponizej kryterium oraz nast^puj^cy sposob
oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnizsza cena sposrod wszystkich ocenianych ofert

Ilosc punktdw =

x lOOpkt x 100%
cena ocenianej oferty

Przy obliczaniu punkty b?d^ podawane z dokladno^ci^ do dwoch miejsc po prZecinku z zachowaniem zasady
wskazanej w pkt XII ppkt 4 SIWZ.
SIWZ, w tymformularz opisprzedmiotu zamowienia, zawiera standardyJakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a
pzp.

XIV. Informacie o formalnosciach. iakie powinnv zostac dopelnione po wvborze oferty w celu zawarcia
nmowv w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli,zamowienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktprego oferta jest wama, nie
podlega odrzuceniuj.tj. odpowiada zasadom okreslonym w usfawie Prawo zamowien publicznych, spebiia
wymagania Zamawiaj^cego pkreslone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okreslonego w SIWZ.Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty,zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umowp w sprawie zamowienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniem
art. 183 pzp, w termihie okreslonym w art. 94 ust.1 pkt 2 pzp.
Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okre^la pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzgl^dnieniu przepisow przej^ciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien
_ publicznych oraz niektdrych irmych ustaw (DZ.U,2016.1020).
3. Zamawiaj^cy moze zawrzec umowp przed uplywem ww.terminow,jeteli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedn^ ofert? lub

b) w post?powaniu o udzielenie zamowienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynnoSci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.
4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi§mie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wnibsek Wykonawcy moze wyrazic zgod? na podpisanie

umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpomiej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowiqzany jest wniesc zabezpieczenie naleiytego
wykonania umowy.
5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si? od zawarcia lunowy w sprawie zamowienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze
wybrac ofert? najkorzystniejsz^ sposrod pozostalych ofert bez przeprowadzaiiia ich ponownego badania
i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewatoienia post?powania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
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XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

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

2. Zabezpieczenie moze zostac wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast^puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,

b) porfczeniach bankowych lub por^czeniach spoldzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowi^zanie kasyjest zawsze zobowi^zaniem pieni?znym;.

c) gwm'ancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachxmek bankowy wskazany
ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachimku Zamawiaj^cego
najpomiej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

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

Gospodarstwa Krajowego Oddziai w Katowicach, ul. Podchor^^ch 1, 40-043 Katowice.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany
jest zlozyc stosowny dokument w kasie. Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j
nr 410, najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany fortny zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
0 kthrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem
. ciaglo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania znliany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowa6
wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiajacemu od badania zasadnosci zadania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mieh charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przyshigujacych Zamawiajacemu na zwrot poszczegolnych cz?sci zabezpieczenia, Zamawiajacy
nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wystapienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajace roszczenie wystapilo w okresie wazno^ci zabezpieczenia
(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).
8. Projekt tresci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiajacym po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy.

9. Zasady zwiazane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu poszczeg61nych cz?sci zabezpieczenia, okresla
wzor umowy oraz art. 151 pzp.
XVI. Istotne postanowienia umowy - wzor umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysokosc kar
- umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zalaczony do
SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowiazania Wykonawcy zwiazane z realizacja zamowienia.

2. Integralna cz?§cia przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej)jest Umowa o zachowaniu poufiiosci w NFZ
sfanowiaca zalacznik'nr 3 do umowy.

3. Wykonawcy wyst?pujacy wsphlnie (art. 23 pzp) ponosza solidama odpowiedzialno^c za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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XVII. Pouczenie o §rodkach ochronv prawnei przystuguiacvch Wvkonawcv w toku postennwania n nriy.iftlfinifi
zamowienia

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

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi,jezeli
ma lub mial interes w uzyskariiu danego zamdwienia oraz poniosl lub moze poniesd szkodf w wyniku
naruszenia przez.zamawiaj^cego przepisow ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przyshiguj^ rdwniez organizacjom wpisanym na list?,
o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.
4. Odwolanie przysluguje wyihcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiaj^cego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^zany
na podstawie ustawy.

5. Jezeli warto^c zamowienia jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynnosci:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;
2) okre^lenia warunkow udzialu w post?powaniu;
3) wykluczenia odwoluj^cego z post?powania o udzielenie zamowienia;
4) odrzucenia oferty odwoluj^cego;
5) opisu przedmiotu zamdwienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?

niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutdw, dkreslac z^danie oraz wskazywad
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadriiaj^ce wniesienie odwola.nia.
7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa BCrajpwej Izby OdwOlawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc^ waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rdwnoWaznego srodka, spelniaj^cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
. 8. Odwohij^cy przesyla kopi? odwplania Zaniawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgl on zapomac si? zjego tresci^ przed uplywem tego terminu.
9. Wykonawca lub uczestnik konkursii moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac

Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj?tej przez niego lub zmiechaniu czyrmosci,
do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180

' ust. 2 pzp; W przypadku uztiania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynnosc albo
ddkonuje czynnosci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czyrmosci. Na czyrmosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysluguje odwolanie,z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.

10. Terminy wnoszenia odwolania okresla art. 182 pzp.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby OdwPlawczej stronom Oraz uczestnikom post?powania odwolawczego
przysluguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o. apelacji, jezeli przepisy
niniejszego rozdziahx nie stanowi^ inaczej.
. 12. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.
Skarg? wnosi si? za po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednoczeMe jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlotenie skargi w placdwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)jest
rdwnoznaczne zjej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wlasciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wniesc takze Prezes
Urz?du Zamowien Publicznych. Prezes Urz?du moze takze przyst^pic do tocz^cego si? post?ppwania. Do
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czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego.
14. Szczegolowe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych.
XVIII. RODO;informacia dla Wvkonawcow

KLAUZULA INFORMACYJNA

. DOTYCZ^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOB UCZESTNICZ^CYCH
W POSTJ^POWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ SL4SKIODDZIAL
WOJEWODZKINFZ
_j
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osobfizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej:
RODO), Zamawiajqcy podaje nast?puj^ce informacje;

•:¥l>M?MSTRAtOR DANYCH OSOBONN ^ C 11
Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktdrym mog^ si? Pahstwo skontaktowac w
nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,
■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl
11

W sprawach dotyczqcych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojew6dzki NFZ mozna
kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nastfpuj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl
•CEL.I PpDSTAWY PRZETWARZANIA
Uil

Panstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,w celu zwi^zanym z post?powaniem
0 udzielenie zamowienia publicznego znak: 6/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstaw^ prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczeg61no§ci:
■
■
■
■
■
■

RODO, w szczegolnosci art. 6 ust. 1 lit c;
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych;
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-prawo zamowien publicznych;
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 fmansach publicznych;

■

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci;

■
■

ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost?pie do informacji publicznej;
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

!^;OpBIORCY DANYCH OSOBOW VCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych b?d^ osoby lub podmioty, ktorym udost?pniona zostanie .dokumentacja
post?powania w oparciu 0 art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zam6wien publicznych,
dalej „pzp".
Ponadto, odbiorc^ Panstwa danych osobowych mog^ byd osoby lub podmioty posiadajgce upowaznienie do

pozyskiwania danych osobowych na podstavide przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie
ustawy o dost?pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostac przekazane podmiotom, z ktorymi
21
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administrator danych osobowych zaw^l umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przeka^wac Padstwa danych osobowych do panstwa trzeciego,z zastrzezeniem sytuacji gdy
taki obowi^zek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^zuj^cego.

•bKRESPRZECHOWYWANIApAN^
Panstwa dane osobowe b?d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postfpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywahia
obejmuje caly czas trwania umowy.

•PRAWA bSOB,KTORYCH DANE DOTYC Z.A
W odniesieniu do danvch nrzetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktorei dane dotvcza przvsiuguie:

■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost^pu do tresci swoich danych;
■ na podstawie art. 16 /JODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie moze to skutkowac
zmianq wyniku post§powania a udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym zpzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu orazjego zalqcznikow,
'na podstawie art. 18 RODO, prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osobyfizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgl^dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszen przepisdw RODO',
Nie przvshiguie Pahstwu:

■ w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunifcia danych osobowych;
■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO,

■ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw^ prawn^
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
» INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Obowi^ek podania danych osobowych bezposrednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okreslonym
w przepisach pzp, zwi^zanym z udzialem w postfpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje

niepodania olpe§lonych danych wynikajq z pzp.
• INFORMACJA

W

ZAKBESIE

ZAll TOMATN ZOWANEGO PODEJMOWAMA

DECYZJI

ORAZi

PROFlLOWAM.\

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie b^d^ podejmowane w sposob zautomatyzowany w tym
profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychmiast zgtosic Zamawiajqcemu.
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OFERTA

Dane Wykonawcy:
Sl^ski Oddziaf Wojewodzki
Natodbwego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

adtes e-mail;

;

(jezeli jest)

stronawww:

(jezeli jest)

telefon:

fax:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy bgdzie mogl zwrocic wadium (dotyczy wadium
wniesionego w pieni^dzu)

,

W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargii. nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostaw^ zestawow
komputerowych.

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia,zgodnie ze Specyfikacj^
Istotnych Wamnkow Zamowienia,za cen^:
, zi bmtto,

zi netto.

zgodnie z kalkulacj^ cenow^z pkt lA.
UWAGA!

Wykonawca nie doUcza do ceny netto oferty podatku VAT, jezeli obowi^^zek podatkowy spoczywa
na Zamawiafqcym — patrz informacia. o ktorei mowa w art. 91 ust.Ja pzp. W taldei sytuacii cenef
ofetowanq przez Wykonawcy b^dzie cena wskazana iako netto. czyli bezpodatku od towatowi ustug.
lA.
Lp . Przedmiot kalkulacji

Cena jednostkowa .

Ilosc sztuk

netto w zlotych

Wartosc netto

Wact^Dsc23%

Ob'owi5\2ek

Wartosc brutto

w zlotych

podatku VAT

podatkowy

w zlotych

w zlotych

spoczywa na

Wykonawcy/
Zamawiaj^cym*
1

Komputer stacjonarny TYP 1
zgodny 2 pkt 1 formular2a opis

85

przedmictu zamowienia
2

Komputer stacjonarny TYP 2
zgodny 2 pkt 2formularza opis

3

Komputer stacjonarny TYP 3 •
zgodny 2 pkt 3 formularza opis

4

.Monitor komputerowy do
komputera stacjonamego TYP 1
zgodny z pkt 4 formularza opis

5

przedmiotu zamowienia

10

przedmiotu zamowienia

85

przedmiotu zamowienia
5

Monitor komputerowy do
komputera stacjonamego TYP 2i
3 zgodny z pkt 5 formularza opis
przedmiotu zamowienia

15

*we wskazanej kolumnie tabeli nalezy wskazac, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy, stosownie do danych zawartych
w inforniacji, o ktorej mowa w art. 91 ust;3a pzp
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Oswiadczamy,iz cena oferty zawiera wszelkie koszty, oplaty, podatki(z zastrzezeniem §3 ustla wzom umowy)
oraz naleznosci zwiq^zane z realizacj^ zamowienia, w tym koszty transportu do wskazanego miejsca i rozladunku,
ubezpieczenia przedmiotu zamowienia, a takze koszty zwiq^zane z realizaejq, zobowi^zan z tymlu gwarancji
i r^kojmi za wady.
2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si^ dostarczyc przedmiot zamowienia w terminie do 40 dni od dnia
zawarcia umowy.
Licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszego zamowienia zostan^
udzielone na czas nieokre£ony.

3. Oswiadczamy,ze udzielamy na przedmiot zamowienia 60—miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady.

Bieg okresu gwarancji oraz rgkojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania protokolu odbioru jakosciowego.
4. Oswiadczamy,ze akceptujemy watunki platnosci okreslone we wzorze umowy.
5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okres 30 dni. Bieg terininu zwi^zania
oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.
6. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zarnowienia b?dzie fabrycznie
nowy oraz b?dzie pochodzii z biez^cej produkcji, tj. b?dzie wyprodukowany nie wczesniej niz w 2018 r.
7. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamowienia b?dzie
wyprodukowany zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni wartosciowy i
nadaj^cy si? do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnosci CE.
8. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany i dostarczony przez nas przedmiot zamowienia
pochodzi z legalnego zrodia, b?dzie obj?ty pakietem uprawnieii gwarancjrjnych (na wamnkach opisanych w
SIWZ)zawartych w cenie i swiadczonych przez siec serwisow^ producenta lub przedstawiciela producenta.
9. Oswiadczamy,iz uzyskalismy wszelkie niezb?dne zapewnienia do ziozenia oswiadczeii z pkt 6-8.
10. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezeii oraz, ze zdobylismy
informacje niezb?dne do przygotowania i ziozenia niniejszej oferty.
11. Oswiadczamy, ze zal^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wzor umowy wraz ze

wzofem umowy o poufnosci, zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wybom
naszej oferty do zawarcia umowy na wamnkach okreslonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

12. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w prz3rpadku wybom naszej oferty do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego okre^onymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.
13. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamdwienia b?dziemy polegac / nie b?dziemy polegac** na zasobach
innego podmiotu/podmiotdw w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej(posiadanie doswiadczenia).
** niepotrzebne skreslic. W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej innego podmiotu/podmiotow
Wykonawca

udowodni, iz reaUzujqc zamowienie

b^dzie

dysponowat niezb^dnymi zasobami tego

podmiotu/podmiotow, w szczegolnosciprzedstawiajqc zobowiqzanie tego podmiotu/podmiotow do oddania mu
do dyspozycjiniezb^dnych zasobowna potrzeby realizacjizamowienia

14. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz?sci
zamowienia***:

Lp.

cz^sc zamowienia

fkma podwykonawcy

*** nalezy wypefriic w przypadku zamiam wykonywania zamowienia z udziafem podwykonawcy wskazuj^c
cz?sc zamowienia powietzonq, podwykonawcy oraz firm? podwykonawcy

Nr zamowienia: 6/pn/2019

'

formulatz oferty

15. Zo.bowi^zujemy si^ w przypadku wybom naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia naiezytego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadaj£|,cej, 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy iiajpozriiej-w diiiu
'v^znaczonym jako dzieii zaw^cia umowy.
16. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna, za wyjq^tkiem informacji zawartych na stronach
,*** ktore- stanowi^ tajemnic^ ptzedsi^biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy

6 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mog% zostac udost^pnione innym ppdmiotom.
Zamawiajfii^ u^a informage

tajemnic^ prt^dskbiorstwa wjlcic^ie w pfpypddku, gipi Wjkonawca nie po^iej- ni^

w teminie sktadania of0 ^astr^gi,

nie mogci one bye udostqpnidne ora:(_ nyka^l, i^ i^str^i^pne.informage stanowici.

tajemnic^ pr^dsi^biorstwa. Brakdopetnienia ww. wymagan oepiac^i V^df^e, i^Wykonawea nyra^ sgod^ na udostpnienie
catej tresci oferty n>rae(^ ^ ^teicepiikdmia.taki(e meystkich informagi i dokumentow skiaddnych w trakciepost^owania.

17. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawcg w niniejszym postgpowaniu

(podpisuj^cych ofert^/formularze/oswiadczenia) wynika z dbkumentu rejestrowego/ewidencyjnego (tj. KRS

lub CEIDG) b^dz z zai^czbnego do niniejszego formularza oferty peinomocnictwa udzielonego przez
osoby odpowiednioupowaznione.

.

Osoba/osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy i podpisuj^ce ofert^/formularze/
- oswiadczenia:

/imi^ i nazwisko/

/podstawa upowaznienia do reprezentpwania Wykonawcy/

18. Oswiadczamy,iz nalezymy/nie nalezymy**** do grupy malych lub srednich przedsi?biorstw.
**** niepotrzebne skreslic

Defmig^ makgo ora^ sredniego pr^dsi^biory, a takr^ mikropr\edsi{bwry ^aiviera ustama ^ dnia 06.03.2018 r. Brawo pr^dsi^biorcow
(D^.U. 2018.646). Zgodnie ^art. 7 ust.1 pkt 1-pkt3'yt. ustany uyte w ustawie okreslema,o^ac^jci:
1) tnikroprzedsi^bioTca - pn^dsiibiorci, ktoiy w co najmniejjednym roku ^ dmch ostatnich lat obrotonych spelnial teiciyie nastgiujace
ivarunki:

a)^trudnial srednioroc^nie mniej ni^ 10pracownikow ora^
•
b) osiagnal roc^ny obrot netto pfj^eday towaroiv, lyrobow i uslug ora^^ ^ operafftnansonych niepr^krac^jaiy rownowartosd w ^iotych 2
milidnow euro, lub sumy aktymwjego hilansu sporxpde^pnego na kdniecjednego \ tych Idt nie pr^krocyly rownoivartosci w plotych 2 milionpw
euro; ■

.

'

2) maty przedsiybiorca -,pii(edsi(bioreq, ktoty w co najmnigjednym roku ^ dwoch ostatnich Jat obrotonych pelniat tcicsyie nast^puj^ce
warunki:

a)s^atrudnialjrednioroc^ie mniejnif(^50pracownikow orax^
b) osidgncil rocxny obrot netto ^e spryeday towarow, nyrobdw i uslug ora^ X. operagifinansowych nieprxekracxajciy rownowartosd w xjotych 10
milionpw. euro, lub sumy akywowjego bilansu porxydxpnego na kdniecjednego xlyeh lat nie prxekrocyly rownowartosd w xlotych lOmilionow
euro - i ktory niejett mikroprxedsi^biorcq;
•
- '
3)sredniprzedsiybiorpa - ptyedsi^biorc^, ktory w co najmniejjednym roku x dwoch ostatnich lat obrotonych pelnial lucxnie nastpujace
warunki:

a) xytrudnial sredniorocxnie mniej nix 250pracownikow orax
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h) osicfgncit roc^njobrot tietto ^spr^da^ towarow, wyrohow i uslug ora;^ ^ operacjifmansouych nieprs^kracs^jqep rownowartoki w s^lotych 50
milionoiv euro, luh sumj aktywoivjego hilansu spors^ds^nego na koniecjednego i^tych lot niepnv^krocsgly rownowartosci m s^lotych 43 miliondiv
euro

- i ktdry niejest mikropn^edsiibiorcci ani maijm pr^dsi^biorcci.

19. Oswiadczamy, ze wypelniUsmy obox^^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 R' oi^on^d^nia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016i679 \dnia 27 kmetnia:2016'r. w sprawie ochrony osobfi^cs^nych w spyicis(ku ^pr^twarf^mem
danych osobonych i w sprawie swobodnego prs^plywu takich danych ora\ uchylenia dyrektyny 95146IWE,(Ogokie rozporzqdzenie
o ochronie danych) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy
w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia pubHcznego w niniejszym-post^powaniu.*
* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych lub zachodzi
wyl^czenie stosowaiiia obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,tresci oswiadczenia
Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.

20. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci dla Wykonawcy / osoby reprezentuj^cej
Wykonawc^

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze zlozeniem oferty w post?powaiiiu o udzielenie
zamowienia publicznego 6/pn/2019, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych, zobowiq^zuj?
si?/zobowi^zujemy si? do: .
1) zachowania w tajemnicy wsZystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej b^dzie dostawa zestawow komputerowych, w okresie realizacji zamowienia, a takze po
wygasni?ciu Itib rozwi^zaniu umowy,niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi/nam przekazane,
2) . wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celti realizacji
umowy.

21. Zal^cznikami do niniejszego . formularza oferty sq nast?puj^ce wypelnione formulatze,
oswiadczenia oraz dokunienty:
1)
2)
3)
4)

informacja, o ktorej mpwa w art. 91 ust.3a pzp,
formularz bpis przedmiotu zamowienia,
formularz opis rownowaznosci - jezeli dotyczy,
oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,

5) pelnomocnictwo osob reprezentujacych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)
- jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego),
6) inne

- jezeli dotyczy.

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku pizynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca sklada
w terminie 3 dni od spmies^^nia ihformagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5psp na strpnie intemetowej www.nfzpkatowice.pl.

Imi? i nazwiskp upelnompcnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data,

podpis

formularz opis przedmiotu zamowienia

Nr zamowienia: 6/pn/2019

Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest dostawa zestawow komputerowych, zgodhie z warunkami i zasadami
okreslonymi w SIWZ, w tym w niniejszym formularzu oraz we wzorze umowy.
Przedmiot zamowienia obejmuje dostaw? sprz^tu wskazanego ponizej.

1. Kdmputer stacjonarny TYP 1-85 szt.

Lp.

Nazwa

Opis parametru

parametru

1

Typ komputera

Komputer stacjonarny.

2

Zastospwanle

Komputer dia pracownikow korzystajqcych z podstawowych aplikacjl
blurowych
Wydajnosc mierzona testami programu PCMark 10 przy rozdzlelczosci
obrazu 1920 x 1080 pikseli z paletg kolorow minimum 32 bit nie
mniejsza niz 3800 punktow

3

Wydajnosc

4

Dysk twardy

- w technologii SSD
- 0 pojemnosci nie mniejszej niz 250 GB
- wykorzystuj^cy interfejs SATA lub M.2

5

Pamipc
operacyjna

-

minimum 8GB pamioci RAM
pozostawiony jeden wolny slot na instaiacjo dodatkowej
pamipci

Obudowa

-

matowymiarowa typu desktop
0 sumie wymiarow zewnptrznych nie przekraczaj^cej 87 cm
0 wysokosci nie wiokszej niz 10 cm
fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie \ pionie
z mozliwoscig zapipcia linki zabezpieczajqcej
0 stonowanej kolorystyce i wzornictwie

6

7

Karta grafiki

Karta
8

dzwipkowa

lAv

- umozliwiaj^ca wyswietlanie obrazu w maksymalnej
rozdzieiczosci znamionowej monitora oferowanego jako
monitor komputerowy do komputera stacjonarnego TYP 1 (pkt
4)
- z portem cyfrowym umozliwiaj^cym bez stosowania
przejsciowek komunikacjp z w/w monitorem
- zintegrowana z ptyt^ gtownq
- posiadaj^ca zamontowany w obudpwie multimedialny gtosnik

formularz opis przedmiotu zamowienia
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posiadaj^cy przynajmniej funkcj? czytnika ptyt DVD
zamontowany wewn^trz obudowy komputera

Nap?d DVD

Minimum jedna karta sieciowa Ethernet:
10

-

Komunikacja

1.

obstugujqca pr^dkosci 100 i 1000 Mbps
ze zt^czem RJ-45
zintegrowana z ptytg gtown^
umozliwiaj^ca obstug^ trybu PXE

Dost^pne z przcdu obudowy o parametrach nie gorszych niz:

-

minimum 2 szt. USB 2.0 lub USB 3.0

- minimum 1 szt. wyjscie stuchawek

2. Dost^pne z tytu obudowy o parametrach nie gorszych niz:
11

12

Forty
zewn^trzne

wymagania

minimum 4 szt. USB 3.0 typ. A
minimum 1 szt. VGA lub DVI lub DisplayPort
minimum 1 szt. DVI lub DisplayPort,
minimum 1 szt. wyjscie audio,
minimum 1 szt. wejscie audio,
minimum 1 szt. RJ45 (karta sieciowa)
licencja pozwalaj^ca na uzytkowanie MS Windows 10
Professional 64-bit w polskiej wersji j^zykowej
system operacyjny MS Windows klasy Professional w wersji
j^zykowej PL ma bye preinstalowany fabrycznie
nie wymagaj^cy aktywacji za pomoc^ telefonu

System
operacyjny

Dodatkowe
13

-

1. BIOS komputera z mozliwosci^:
- skonfigurowania hasta „Power On" oraz ustawienia hasta
dost^pu do BIOS-u (administratora) w sposob
gwarantuj^cy utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odt^czenia wszystkich zrodet zasilania i
podtrzymania BIOS
- blokady/wytqczenia portow USB, COM, karty sieciowej
- kontroli sekwencji startowej wraz z wyt^czeniem z niej
poszczegolnych typow urz^dzeh
- startu systemu z urz^dzenia USB
- blokowania uruchamiania stacji roboczej z zewn^trznych
urz^dzeh
- obstugi trybu PXE
- w polach „asset tag" wpisania unikalnego numeru
seryjnego zgodnego z numerem na naklejce obudowy,
program SMBCFG w sekcji SYSTEM\Serial Number:
wartosc musi wskazywac numer seryjny danego
komputera.
2.

Ptyta gtowna oraz karta sieciowa obstugujqca rozwi^zanie „Wake
on LAN".

3. Uktad szyfruj^cy na ptycie gtownej pozwalajgcy m.in. na
przechowywanie w nim kluczy szyfrujqcych, uktad zgodny ze
specyfikacj^ TPM v 2.0

Of
U\.

formularz opis przedmiotu zamowienia
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- deklaracja zgodnosci CE

14

Spetnianie

- certyfikat ISO 9001:2015 na proces projektowania i produkcji

wymagan

oferowanych komputerow
- zgodnosc ze standardem EPEAT Gold

certyfikatow,
standardow i

normy

- maksymalna gtosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z
normq ISO 7779, oraz wykazana zgodnie z norm^ ISO 9296 w
pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego(WORK)
nie wyzsza niz 35dB
-

15

Klawiatura

petnowymiarowa

- uktad klawiszy typu QWERTY US-International

- ze zt^czem USB i kablem o dtugosci przynajmniej 1.8 m

16

Mysz
komputerowa

- optyczna, przewodowa
- z rolk^ do przewijania

- ze zt^czem USB i kablem o dtugosci przynajmniej 1,8 m

1. Wymagane dostarczenie kabia zasilaj^cego z wtyczkg pasuj^c^
do gniazda elektrycznego typu E i F („hiybrydowa", „unisctiuko")
2. Wymogj dotycz^ce zasilacza:

- jednofazowy przystosowany do napi^cia 230 V i pr^du
17

Zasilanie

przemiennego 50 Hz
- 0 sprawnosci min. 85 %
- mocy umozliwiaj^cej bezproblemowq prac? komputera przy
petnym wyposazeniu go w dodatkowe urz^dzenia zasilane
poprzez porty i gniazda rozszerzeh.

2.Komputer stacjonarny TYP 2-5 szt.

Lp.

Nazwa

Opis parametru

parametru

1

Typ komputera

2

Zastosowanie

3

Wydajnosc

Komputer stacjonarny.

Komputer dia pracownikow korzystaj^cych z aplikacji analitycznycti i
pracownikow komorek informatycznycti.

Wydajnosc mierzona testami programu PCMark 10 przy rozdzielczosci
obrazu 1920 x 1080 pikseli z palet^ kolorow minimum 32 bit nie

mniejsza niz 4800 punktow

4

Dysk twardy

- w technologii SSD
- 0 pojemnosci nie mniejszej niz 512 GB
- wykorzystuj^cy interfejs SATA lub M.2

5

Famine
operacyjna

- pozostawiony jeden wolny slot na instalacj? dodatkowej

CM

-

minimum 32 GB pami^ci RAM
pami^ci

formularz opis przedmiotu zamowienia
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6

Obudowa

- matowymiarowa typu desktop
- 0 sumie wymiarow zewn^trzpych nie przekraczajqcej 87 cm
- 0 wysokosci nie wi^kszej niz 10 cm

- fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie i pionie
- z mbzliwosci^ zapi^cia link! zabezpieczaj^cej
- 0 stonowanej kolorystyce 1 wzornictwie

- umozliwiajqca wyswietlanie obrazu w maksymalnej

rozdzielczqsci znamionowej monltora oferowanego jako
7

monitor komputerowy do komputera stacjonarnego TYP 2 i 3

Karta grafiki

(pkt 5)

- z portem cyfrowym umoziiwiajqcym bez stosowania
przejsciowek kdmunikacjq z w/w monitorem
Karta
8

9

dzwl^kowa

Nap^d DVD

- zintegrowana z ptytq gtownq
- posiadajqca zamontowany w obudowie multimedialny gtosnik

- posiadajqcy przynajmniej funkcjq czytnlka ptyt DVD
- zamontowany wewnqtrz obudowy komputera

Minimum jedna karta sieciowa Ethernet:
10

Komunikacja

-

obstugujqca prqdkosci 100 1 1000 Mbps
ze ztqczem RJ-45
zintegrowana z ptytq gtownq
umozliwiajqca obstugq trybu PXE

1. Dostqpne z przodu obudowy o parametrach nie gorszych niz:

■ 11

Forty
zewn^trzne

-

minimum 2 szt. USB 2.0 tub USB 3.0

-

minimum 1 szt. wyjscie stuchawek

2. Dostqpne z tytu obudowy o parametrach nie gorszych niz:
- minimum 4 szt. USB 3.0 typ. A
- minimum 1 szt. VGA lub DVI lub DisplayPort
- minimum 1 szt. DVI lub DisplayPort,
-

minimum 1 szt. wyjscie audio,
minimum 1 szt. wejscie audio,.
minimum 1 szt. RJ45 (karta sieciowa)

- licencja pozwalajqca na uiytkowanie MS Windows 10
12

System
operacyjny

Professional 64-bit w polskiej wersji jqzykOwej
- system operacyjny MS Windows klasy Professional w wersji
jqzykowej PL ma bye preinstalowany fabrycznie
- nie wymagajqcy aktywacji za pomocq telefonu

Nr zamowienia: 6/pn/2019

Dodatkqwe
13

wymagania

formularz opis przedmiotu zamowienia

1. BIOS komputera z mozliwosciq:
- skonfigurowania hasta „Power On" oraz ustawienia hasta
dost^pu do BIOS-u (admlnistratora) w sposob
gwarantujqcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odt^czenia wszystklch zrodet zasllania I
podtrzyrhania BIOS
- blokady/wyt^czenia portow USB, COM, karty sieciowej
- kontroli sekwencji startowej wraz z wyt^czeniem z niej
poszczegolnych typow urz^dzeh
- startu systemu z urz^dzenia USB
- blokowania uruchamiania stacji roboczej z zewn^ti^nych
urz^dzeh
- obstugi trybu PXE
- w polach „asset tag" wpisania unikalnego numeru
seryjnego zgodnego z numerem na naklejce obudowy,
program SMBCFG w sekcjl SYSTEM\Serial Number:
wartosc musi wskazywac numer seryjny danego
komputera.
2. Ptyta gtowna oraz karta sieciowa obstuguj^ca rozwi^zanie „Wake
on LAN".

3. Uktad szyfruj^cy na ptycie gtownej pozwalaj^cy m.in. na
przechowywanie w nim kluczy szyfruj^cych, uktad zgodny ze
specyfikacjg TPM v 2.0

14

Spetnianie
wymagah
certyfikatow,
standardow i
normy

deklaracja zgodnosci CE
certyflkat ISO 9001:2015 na proces projektowania i produkcji
oferowanych komputerow
zgodnosc ze standardem EPEAT Gold
maksymalna gtosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z
norm^ ISO 7779, oraz wykazana zgodnie z norm^ ISO 9296 w
pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego(WORK)
nie wyzsza niz 35dB
- petnowymiarowa

15

Klawiatura

- uktad klawiszy typu QWERTY US-International
- ze zt^czem USB i kablem o dtugosci przynajmniej 1,8m

16

17

Mysz
komputerowa

Zasilanie

- optyczna, przewodowa
- z rolkq do przewijania
- ze ztqczem USB i kablem o dtugosci przynajmniej 1,8m
1. Wymagane dostarczenie kabia zasilajqcego z wtyczkq
pasuj^c^ do gniazda elektrycznego typu E i F (.,hybrydowa",
„unischuko")
2. Wymogi dotycz^ce zasilacza:
- jednofazowy przystosowany do napi^cia 230 V i pr^du
przemiennego 50 Hz
- o sprawnosci min. 85 %
- mocy umozliwiajqcej bezproblemow^ prac? komputera przy
petnym wyposazeniu go w dodatkowe urz^dzenia zasilane
poprzez porty i gniazda rozszerzeh.

Nr zamowienia: 6/pn/2019
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3. Komputer stacjonarny TYP 3-10 szt.

Lp.

Nazwa

Opis parametru

parametru

1

Typ komputera

Komputer stacjonarny.

2

Zastosowanie

Komputer dia pracownikow korzystajqcych z aplikacji analitycznych i
pracownikow komorek informatycznych.

Wydajnosc,mierzona testami programu PCMark 10 przy rozdzielczosci
obrazu 1920 x 1080 pikseli z palet^ kolorow minimum 32 bit nie
mniejsza niz 4800 punktow

3

Wydajnosc

4

Dysk twardy

- w technologii SSD
- 0 pojemnosci nie mniejszej niz 512 GB
- wykorzystujgcy interfejs SATA lub M.2

5

Famine
operacyjna

- minimum 16 GB pami^ci RAM
- pozostawiony jeden wolny slot na instalacj§ dodatkowej
pami^ci

6

7

Obudowa

Karta grafiki

Karta
8

9

dzwi^kowa

Nap?d DVD

-

matowymiarowa typu desktop
0 sumie wymiarow zewn^trznych nie przekraczaj^cej 87 cm
0 wysokosci nie wi^kszej niz 10 cm
fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie i pionie
z mozliwosci^ zapi^cia linki zabezpieczajgcej
0 stonowanej kolorystyce i wzornictwie

- umozliwiaj^ca wyswietlanie obrazu w maksymalnej
rozdzielczosci znamionowej monitora oferowanego jako
monitor komputerowy do komputera stacjonarnego TYP 2 i 3
(pkt 5)
- z portem cyfrowym umozliwiajgcym bez stosowania
przejsciowek komunikacja z w/w monitorem
- zintegrowana z ptyt^ gtown^
- posiadaj^ca zamontowany w obudowie multimedialny gtosnik

- posiadajqcy przynajmniej funkcj^ czytnika ptyt DVD
- zamontowany wewnqtrz obudowy komputera

Minimum jedna karta sieciowa Ethernet:
10

Komunikacja

-

obstuguj^ca pr^dkosci 100 i 1000 Mbps
ze zt^czem RJ-45
zintegrowana z ptyt^ gtown^
umozliwiaj^ca obstug? trybu PXE

formularz opis przedmiotu zamowienia
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1. Dost^pne z przodu obudowy o parametrach nie gorszych niz:
-

minimum 2 szt. USB 2.0 iub USB 3.0

-

minimum 1 szt. wyjscie stuchawek

2. Dost^pne z tytu obudowy o parametrach nie gorszych niz;
Porty
11

12

zewn^trzne

System
operacyjny

Dodatkowe
13

wymagania

-

minimum 4 szt. USB 3.0 typ. A
minimum 1 szt. VGA Iub DVI Iub DisplayPort
minimum 1 szt. DVI Iub DisplayPort,
minimum 1 szt. wyjscie audio,
minimum 1 szt. wejscie audio,
minimum 1 szt. RJ45 (karta sieciowa)

licencja pozwalaj^ca na uzytkowanie MS Windows 10
Professional 64-bit w polskiej wersji j^zykowej
system operacyjny MS Windows klasy Professional w wersji
j^zykowej PL ma bye preinstalowany fabrycznie
nie wymagajqcy aktywacji za pomocg telefonu
1. BIOS komputera z mozliwosci^:
- skonfigurowania hasta „Power On" oraz ustawienia hasta
dost^pu do BIOS-u (administratora) w sposob
gwarantuj^cy utrzymanie zapisanego hasta nawet w
przypadku odtqczenia wszystkich zrodet zasilania i
podtrzymania BIOS
- blokady/wytqczenia portow USB, COM, karty sieciowej
- kontroli sekwencji startowej wraz z wyt^czeniem z niej
poszczegolnych typow urz^dzeh
- startu systemu z urzi^dzenia USB
- blokowania uruchamiania stacji roboczej z zewn^trznych
urzgdzeh
- obstugi trybu PXE
- w polach „asset tag" wpisania unikalnego numeru
seryjnego zgodnego z numerem na naklejce obudowy,
program SMBCFG w sekcji SYSTEM\Serial Number:
wartosc musi wskazywac numer seryjny danego
komputera.
2. Plyta gtowna oraz karta sieciowa obstuguj^ca rozwi^zanie „Wake
on LAN".

3. Uktad szyfrujgcy na ptycie gtownej pozwalaj^cy m.in. na
przechowywanie w nim kluczy szyfruj^cych, uktad zgodny ze
specyfikacjg TPM v 2.0.

14

Spetnianie
wymagah
certyfikatow,
standardow i
normy

deklaracja zgodnosci GE
certyfikat ISO 9001:2015 na proces projektowania i produkcji
oferowanych komputerow
zgodnosc ze standardem EPEAT Gold
maksymalna gtosnosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z
normq ISO 7779, oraz wykazana zgodnie z norm^ ISO 9296 w
pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego(WORK)
nie wyzsza niz 35dB

formularz opis przedmiotu zamowienia
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- petnowymiarowa
15

Kiawiatura

- uktad klawiszytypu QWERTY US-lnternational
- ze zt^czem USB i kablem o cltugosci pt7:ynajmnlej 1,8m

Mysz
16

17 :

. komputerpwa

Zasilanie

- optyczna, przewodowa
- z rolk^ do przewljania
- ze zt^czem USB 1 kablem o dfugosci przynajmniej 1,8m
1. Wymagane dostarczenie kabia zasilaj^cego z wtyczk^
pasuj^c^ do.gnlazda elektryoznego typu E i F („hybrydowa",
„unischuko")
2. Wymogi dotyczqce zasllacza:
- jednofazowy przystosowany do napipcia 230 V i pr^du
przemiennego 50 Hz
- 0 sprawnoscl min. 85 %
- mocy umozliwiajgcej bezpFoblemow^ prac^ komputera przy
petnym wyposazeniu go w dpdatkowe urzqdzenia zasilane
poprzez porty i gniazda rozszerzen.

4. Monitor komputerowy do komputera stacjonarnego TYP 1-85 szt.

Lp.

1

Nazwa

OpIs parametru

parametru

Typ monitora

Monitor w wersji podstawowej do wspotpracy z komputerem
stacjonarnym Typ 1
- monitor LCD o przek^tnej 24'
- format obrazu; panoramiczny
- rozdzielczosc natywna CO riajmnlej 1920 X 108,0

- CO najmniej jederi port DVl iub DisplayPort

2

Parametry

- wbudowany hub USB z kablem t^czqcym o dtugosci minimum
1,8 m i CO najmniej 2 szt. portow USB w wersji 2.0 iub 3.0
- przewod sygnatu cyfrowego o dtugosci minimum 1,8 m,
umoziiwiajgcy komunikacj^ z zamawianym komputerem (TYP
1)
- przewod zasliaj^cy z wtyczk^ pasuj^c^ do gniazda

eiektrycznego typu E i F („hybrydowa", „unischuko")
- reguiacja wysokosci monitora w z:akresie min. 10 cm
-

Deklaracje
3

1 standardy

moziiwosc pochyiania paneiu wyswietiacza.

- dekiaracja zgodnosci GE dia monitora
- zgodnosc ze standardem EPEAT Goid
- certyfikat iSO 9001:2015 na proces projektowania i produkcji
oferowanych urz^dzeh;

Nr zamowienia: 6/pn/2019
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5. Monitor komputerowy do komputera stacjonarnego TYP 213-15 szt.

Lp.

1

Nazwa

Opis parametru

parametru

Typ monitora

Monitor w wersji podstawowej do wspotpracy z komputerem

stacjonarnym Typ 2 i 3
- monitor LCD o przek^tnej minimum 27"
-

2

Parametry

Deklaracje
3

i standardy

format obrazu: panoramiczny
rozdzielczosc natywna co najmniej 2560 x 1440
CO najmniej jeden port DVI lub DisplayPort
wbudowany hub USB z kablem tqcz^cym o dtugosci minimum
1,8 m i CO najmniej 2 szt. portow USB w wersji 2.0 lub 3.0

- przewod sygnatu cyfrowego o dfugoscr minimum 1,8 m,
umozliwiaj^cy komunikacj? z zamawianym komputerem (Typ 2
i typ 3)
- przewod zasilaj^cy z wtyczk^ pasuj^c^ do gniazda
elektrycznego typu E i F („hybrydowa",..unischuko")
- regulacja wysokosci monitora w zakresie min. 10 cm
- mozliwosc pochylania panelu wyswietlacza.
- deklaracja zgodnosci CE dia monitora
- zgodnosc ze standardem EPEAT Gold

- certyfikat ISO 9001:2015 na proces projektowania i produkcji
oferowanych urzgdzeh;

Nr zamowienia: 6/pn/2019
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Okres oraz warunki gwarancji i rQkojmi za wady przedmiotu
zamowienia:
okres gwarancji oraz r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia;.60 miesi^cy iiczqc od dnia podpisania

protokotu odbioru jakosciowego.
warunki gwarancji oraz r^kojmi za wady zgodne z okresjonymi we wzorze umowy,
gwarantem z tytutu niniejszej gwarancji jakosci w caiym okresie udzjelonej gwarancji jest zarowno
Wykonawca.jak i producent.

ImiiQ 1 nazwisko upetnomocniohego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

pod pis

Nrzamowienia:6/pn/2019

formularz opis rownowazndsci

OPIS ROWNOWAZNOSCI

Wykonawcy, ktorzy oferujq, przedmiot rownowazny do opisanego w formularzu opis przedmiotu
zaraowienia, obowi^zani s^, wypeinic i podpisac oprocz formulatza opis przedmiotu zamowienia rowniez
niniejszy formularz opis rownowaznosci.

Zh^nie jednoct^snie formulary opis rownowa^nosd oras^formulars^a opis przedmiotu zpfnowienia, odczytywane jest
w ten sposob, i^ opisane ipformularzu opis rownowaznosd elemenP^ rownowajne, zp^t^ujci odpowiadajqce im elementy
wskazane wformularzu opisprzedmiotu zpffidwienia.

Niewjpelnienie bcyiz niezplciczenie niniejszego formularza do oferty ozpacza, iz Wykonawca oferuje przedmiot
Zamomenia zgodny z opisem zp^nrtyni wformularzu opis.przedmiotu zp-fuowienia.

Jezeli Wykonama wypelniipodpisze ylkoformularz przedmiotu zpmowienia, b^dzie to stanorvilo ostviadczenie woli
' Wykonanxyjednozpaczne z
zpofeYowania przedmiotu zpmowienia zgpdnego z opisem zpj^^urtym ivformularzu
' ■ opisprzedmiotu zpnowienia (tj. bez skorsystania z moijimsd zpoferowaniaprzedmiotu zamomienia rownowa^ego).
Wypelniajcic niniejszyformularz Wykonawca winien uwzgkdnic nymogipktIII.3 SIWZ.
I

1) Oswiadczamy, iz ofemjemy system opetacvjnv rownowazny do systemu wskazanego w pkt 1
poz. 12 formularza opis przedmiotu zamowienia.

Nazwa systemu operacyjnego:
Nazwa producenta:

Ponizej przedstawiamy Opis dowodz^cy rownowaznosci oferowanego systemu operacyjnego
rownowaznego sporz^dzony przy uwzgl^dnieniu zapisow pkt III. 3 SIWZ.

Oswiadczamy, iz ofemjemy system operacyjny rownowazny do systemu wskazanego w pkt 2
poz. 12 formularza opis przedmiom zamowienia.
Nazwa systemu operacyjnego:
Nazwa producenta:

Ponizej przedstawiamy opis dowodz^cy rownowaznosci oferowanego systemu operacyjnego
rownowaznego sporz^dzony przy uwzgl^dnieniu zapisow pkt III. 3 SIWZ.
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Oswiadczamy, iz pfemjemy system opecacyjny rownowazny do systemu wskazanego w pkt 3
poz. 12 formularza opis przedrniotu zamowienia.
Nazwa systemu operacyjnego:

IS^azwa producenta:

Ponizej przedstawiamy opis " dowodz^cy rownowaznosci , oferowanego • systemu operacyjnego
rownowaznego sporz^dzonyprzy uwzgl^dnieniu zapisow pkt HI. 3 SIWZ.,

;

f

2)V Oswiadczamy, iz oferujemy stafadafdy/certyfikaty , rownowazne do- norm, standardow,

certyfikatow wskazanych w pkt 1 poz. 14,, pkt- 2 poz. 14,..pkt 3 poz. 14, pkt 4 poz.3, pkt 5 poz.3
fofnaularZa opis przedrniotii zamdwienia.

•

Ponizej podajemy nazw? statidardu/certyfikatu rdwnowaznego do wskazanegd przez Zamawiaj^cego w

forrnularzu opis przedmiotu zamdwienia - nalezv wype^nic w zaiatesie. ktoiy dotyczy oferty
Wykonawcy.

a)" nazwa certyfikatdw rdwnowaznych do certyfikatu ISO. 9001:2015' na proces projektowania
iprodukcji:
-oferowanych komputerdw: pkt 1 poz. 14, pkt 2 poz. 14, pkt 3 poz. 14 formulaiza opis przedmiotu
zamd-Menia,

'.

-oferowanych urzadzen: pkt 4 poz.3 oraz pkt 5 poz.3 fotmularza opis przedmiotu zamdwienia.
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b) nazwa standardow rownowaznych do standardu EPEAT Gold - pkt 1 poz. 14,,pkt 2 poz. 14, pkt 3
'pbz. 14, pkt 4 pbz.3j pkt 5 poz.3 formularza opis przedmiotu zamowienia.

3) Oswiadczamy,iz ofemjemy notm^ lub normy rownowazne do norm wskazanyeh w pkt 1 poz. 14,
pkt 2 poz. 14, pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamowienia.
Ponizej podajemy nazw? normy lub norm rownowaznych do wskazanyeh przez Zamawiajq,cego
w fofmularzu opis przednuotu zamowienia — ndlezy wypetnic w zakresie. ktory dotyczy oferty
Wvkonawcv.

a) nazwa normy rownowaznej dp normy ISO 7779, zgodnie z ktor^ mierzona jest glosnosc jednostki

centralnej t pkt 1 poz. 14, pkt 2 poz.44, pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamowienia.-

'b) nazwa normy rownowaznej do normy ISO 9296, zgodnie z ktorq, wykazano speinienie wymagah dot.

glosnosci.jednostki centralnej - pkt 1 poz. 14, pkt 2 poz. 14, pkt 3 poz. 14 formularza opis
przedmiotu zamowienia.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data .

podpis

UIy
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WYKAZ DOSTAW

(WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH)

UWAGA!

Wypetniaj£ic niniejszy formularz nalezy uwzgl^diiic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ.
Lp. Przedmiot dostawy

"Wartosc dostawy
(brutto w zlotych)

Data wykonania
dostawy
(dzien, miesi^c, rok)

Podmiot,

. na rzecz ktorego dostawa
zostala Wykoiiana (lub jest

nadal wykonywana)
-poddc nazwf i adres
1
.

■ '2

3
-

DostaWa(timowa)
wykonana,
cty nadal
wykonywana
-pqdac informacjq
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Wrazz mnieiszym formularzem Wykonawca sMada dowody. o kiorych mowa wpkt VIpkt3Mtb SIWZ.
Formularz wrazz dowodamisktadanyjest na wezwanie Zamawiaiqcego w terminie iha zasadach opisanych w SIWZ.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Nt zamowienia:6/pii/2019

wzorumowy
Umowa Nr

zawarta w dniu
w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddziaiem Wojewodzkim,
reprezentowanym ptzez:

— p.o. Dyrektora Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia z siedzib% w Katowicach przy ul. Kossutha 13,
w imieniu ktorego dziala:
na podstawie pelnomocnictwa nr.
z dnia
, stanowi^cego zal^cznik nr ... do umowy (kopia w zal^czeniu), zwanym dalej
„Zamawiaj^cym"
a

z siedzib^ w
prOwadzonego prZez
, REGON:

NIP:
dotyczy),

dziaiaj^cym na podstawie wpisu do
,pod numerem
;
, kapital zakiadowy:
zl (jezeli

reprezentowanym przez:

,zwanym dalej „Wykonawc^",
o nast^puj^cej tresci;
§1
Przedmiot umowy

1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa zestawow komputerowych (zwanych takze „sprz?tem"
oraz „przedmiotem umow)r") dla Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia,zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w zal^czniku nr 1 do umowy.

(Umaga: ^atcicf^nik nr 1 spstanie pr^ggotowany w opardu o formulary opts prs^dmiotu t^amomienia iformular\ apis
rotvnowa^nosd — jesplt doycty. Na s>atcic^nik^ nr 1 do umony b^dci sktadac sii tak^e opisy — speyfikage technict^ne
dostarct(one prt^et^ Wykonam^ na i

2.

3.

Wykonawca zobowi^zuje si?, iz dostarczony przedmiot umowy b?dzie fabrycznie nowy oraz b?dzie
pochodzii z biez^cej produkcji, tj. b?dzie wyprodukowany nie wczesniej niz w 2018 r.

Wykonawca zobowi^zuje si?, iz dostarczony przedmiot umowy b?dzie wyprodukowany zgodnie
z obowii^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni wartosciowy i nadaj^cy si?
do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnosci CE.

4.

5.

Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy pochodz^cy z legalnego zrodla, obj?ty
paldetem uprawnieh gwarancyjnych (na warunkach opisanych w niniejszej umowie) zawartych
w cenie i swiadczonych przez siec serwisow^ producenta lub przedstawiciela producenta.
Wykonawca zobowi^zuje si? na z^danie ktorejkolwiek z osob wskazanych w §4 ustl b^dz ust.2
umowy niezwlocznie przedlozyc Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie deklaracji
zgodnosci CE, a takze posiadanie certyfikatow oraz zgodnosc ze standardami, o ktorych mowa
w zal^czniku nr 1 do umowy.

6.

Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszeUde dokumenty, w tym Ucencyjne, a takze ewentualne
nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem umowy jednej z: osob wskazanych w §4 ustl lub ust.2
umowy.

UzV-
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Wykonawca zobowiq^zuje si? i oswiadcza, ze dokumenty, licencje oraz ewentoalne noshiki, o ktorych
mowa w ust. 5 i ust, 6, nie namszaj% praw innych osob lub podmiotow, w tym praw autorskich, praw
do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytulu
calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^ i finansow^. ,

8.

Zamawiaj^cy z tytuiu zrealizowania caiego przedmiotu umowy zobowi^zuje si? zaplacic Wykonawcy
wynagrodzenie calkowite okre£one w §3 ustl umowy.

9. WykonWca zamierza wykonac niniejsz^ umow?

ud^atu!^ ud'^alem podn^konawg!podnykonamviv*

w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 6/pn/2019, tj. Wykonawca
zamierza powierzyc podwykonawcy/podwykonawcom
(c;^sc
t^amomenia) ktor^,. wykona;
fftma, na^a
podw^konawcylpodwyhonawcow).
*'^pisy f^stanci nypeinione stosownie do ofery Wykonawcy f^oi^nej w ^mowieniu nr6lpnl2019.
10. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy ziozonej w Zamowieniu nr 6/pn/2019. Zmiana
b^dz rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny
zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany — ze wskazaniem nowego podwykonawcy, Jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si? na zasadach okreslonych w art. 22a ustl ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu (warunku dot. zdolnbsci zawodowej —
posiadatiie doswiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia go w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie

zamowienia (zam6"«denie nr 6/pn/2019).
Tetmin i miejsce realizacji umowy

1.

Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy-w terminie do 40 dni od dnia zawarcia
umowy.

2.

Licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszej umowy zostajq,
udzielone na czas nieokte^ony. Wykonawca oswiadcza, iz posiada prawo do ich dystrybuowania
i sprzedazy, nie naruszaj^c praw, w tym prawa wlasnosci oraz praw autorskich innych osob lub

3.

4.

5.

podmiotow. Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy uprawniaja Zama^^ajacego
do uzytkowania dostarczonych wersji oprogramowania zgodnie z ich przeznaczeniem w pelnym
zakresie ich funkcjonalnosci.
Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc sprz?t wlasnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko
do miejsca znajdujacego si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (miejsce dostawy).
O konkretnym terminie dostawy Wykonawca zobowiazuje si? poinformowac Zamawiajacego
z CO najmniej jednodniowym wyprzedzeniem: telefonicznie pod nr telefonu
;
lub
za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
Dostarczenie sprz?tu winno zostac potwierdzone protokotem odbioru ilomowem. ktory winien zostac
sporzadzony zgodnie ze wzorem stanowiacym zalacznik nr 5 do" umowy.
Dostarczenie sprz?tu innego producenta badz innego modelu niz wskazany w tresci zalacznika nr 1
do umQ\sy, uniem'ozliwia dokonanie skutecznego odbioru takiego sprz?tu. W takiej sytuacji
podpisanie protokolu odbioru dosciowego nie b?dzie mozhwe, a Strony umowy zobowiazane b?da
2
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do stwierdzenia na pismie, iz sprzgt dostarczony przez Wykonawc? nie zostai odebrany przez
Zamawiaj^cego z powodu niezgodnosci w zakresie producenta lub modelu sprz^tu w stosunku
do wskazanego \v umowie.

6.

W przypadku realizowania umowy przez Wykonawc? dostawami cz^sciowymi, na co Zamawiaj^cy

7.

wyraza zgod?, dokumentami potwierdzaj^cymi poszczegolne dostawy cz^sciowe b?d^ odr^bne
protokoly odbiom ilosciowego-cz^sciowego.
Nie pozniej niz w ciqgu 3 dni od dnia podpisania ostatniego protokolu odbiom ilosciowego
Zamawiaj^cy zakonczy tzw. odbior jakosciowy, ktory zostanie potwierdzony protokohm odbiom
Jednym z wamnkow dokonania odbiom jakosciowego jest przekazanie przez Wykonawc?
Zamawiaj^cemu dokuinentow gwarancyjnych wystawionych przez producenta. W trakcie odbiom

8.

jakosciowego migdzy innymi Zamawiaj^cy moze dokonac badania losowo wybranych komputerow
pod k^tem speiniania wymagan niniejszej umowy. Badanie nast^pi przy uzyciu programu (testy)
wskazanego w.zai^czniku nr 1 do umowy. Zamawiaj^cy moze podj^c decyzj? o przeprowadzeniu
badania pod nadzorem biegiego-rzeczoznawcy.
Kazdy z dostarczonych przez Wykonawc? komputerow oraz monitorow winien zostac oznaczony
pelnym identySkatorem modelu, jednoznacznie identyEkuj^cym konSguracj?. Jezeli oznaczenie
z tabHczki znamionowej danego komputera lub monitora bgdzie sprzeczne z oznaczeniem modelu
wskazanego w zal^czruku nr 1 do umowy, Zamawiaj^cy uzna, iz dostarczony model nie odpo'wdada
wymogom umowy.

9.

Jezeli pqdczas odbiom jakosciowego okaze sie, ze dostarczony przez Wykonawce sprz^t nie spelnia
wymagan okreslonych w umowie, w szczegolnosci komputery nie spelniaj^ wymagan dotycz^cych
wydajnosci odnoszq^cych si? do testow programu PCMark 10, Wykonawca zobowi^zany b^dzie do
wymiany sprz^tu niespelniaj^cego ktoregokolwiek z wymagan umowy na sprz^t spelniaj^cy wszystkie
wymagania. W takim przjrpadku wymiana sprz^tu winna nast^ic w ciqgu 7 dni liczq,c od dnia
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiaj^cego. Zawiadomienie moze nast^ic pisemnie, faksem
lub na adres ermail Wykonawcy podany w § 4 ust. 3 umowy.

10. Podpisanie protokolu odbioru jakosciowego zostanie uznane za tozsame z potwierdzeniem
nalez)rtego wykonania umowy, w sytuacji, gdy Zamawiaj^cy stwierdzi zgodnosc realizacji przedmiotu
umowy z umowq^ w zakresie ilosci, jakosci odebranego sprz^tu, terminowosci dostawy
oraz pozostalych wymogow umowy odnosz^cych si? do dostawy sprz^tu.
11. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dostarczanego sprz^tu przechodzi
na Zamawiaj^cego z chwil^ podpisania protokolu odbiom ilosciowego (lub protokolu odbiom
ilosciowego - czesciowego).
12. Obowi^ek sporz^dzenia protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, spoczywa
na Wykonawcy. l<!azdy protokol winien bye podpisany przez przedstawicieli obu Stron umowy,
o ktorych mowa odpowiednio w §4 ust.2 oraz ust.3 umowy.
§3
Wynagrodzenie calkowite umowy i sposob zaplaty

1. Z tytulu zreaUzowania calej umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie calkowite
w wysokosci;

zl (slownie:

zlotych), w tym wynagrodzenie calkowite netto:

zl, zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do umowy — kaUmlacja cenowa.
([Jwaga:.^lcic^ik nr2 Spstanieprpygotowanj w opardu o pkt 1A.fomiular^ oferty).
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wzofumowy-

la. Na Zamawiaj^cym spoczjrwa obowi^zek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku- od towarow

i usiug w odmesieniu do elementow kalkulaeji wskazanych w zal^czniku nr 2 do umowy —je^li dotyc:^!
2. Wynagrodzenie caikowite okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty^ oplaty,
podatki (z zastrzezeniem ustla niniejszego patagcafu - je^eli dotycfQi), oraz naleznosci zwi^zane
z realizacj^ umowy, w tym koszty transportu do miejsca dostawy, ubezpieczenia przedmiotu umowy,
rozladunku w miejscu dostawy, a takze koszty zwi^zane z realizacj^ zobowiqzan z tytulu gwarancji
i t^kojmi za wady.

3. Zaplata wynagrodzenia nast^pi jednorazowo w formie polecenia przelewu w terminie do 30 dni Ucz^e
od dnia dostarezenia do siedziby Zamawiaj^cego przez Wykonawc? prawidiowo wystawionej faktury
VAT, na podstawie protokolu odbioru jakosciowego, na rachunek bankowy Wykonawcy podany
na fakturze VAT.

4. Na fakturze VAT Wykonawca winien umiescic nast^puj^ce dane nabywcy: Narodowy Fundusz
Zdrowia z siedzibq. w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390" Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^
i platnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddziai Wojewddzki NFZ z siedzibq^ w PCatowicach, ul. Kossutha
13, 40-'844 Katowice.

5. Wattosc bmtto faktury VAT wystawionej na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty

wynagrodzenia calkowitego bmtto, o ktorym mowa wust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Za dat§ dokonania piatnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.
7. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, Uczone
od dnia nast?pnego po dniu, w ktdrym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zaplaty.

8. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.
9. W przypadku ustawowej zmiany Stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, zmiana

zostanie uwzgl?dniona w umowie. W przypadku zwi?kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie
caikowite netto umowy (ust. 1), w tym takze wartosci netto podane w zal^czniku nr 2 do umowy,
zostanie obnizone w taki sposob, aby po doHczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie caikowite bmtto umowy.(ust. 1) nie przekroczylo ceny oferty zlozonej przez
Wykonawc? w zambwieniu nr 6/pn/2019, tj.
zl bmtto. "W przypadku zmniejszenia stawki
podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego netto umowy (ust. 1), w tym takze do wartosci netto
podanych w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowi^zuj^cej (nizszej)
wysokosci. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia
umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksu do umowy.
§4

1. Osob^ zobowi^zan^ i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzom nad realizacjq,
niniejszej umowy w zakresie formalnym, jest:
..., tel
, adres e-mail:
2. Osob^ zobowi^zanq, i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzom nad realizacjq,
niniejszej umowy w zakresie merytorycznym oraz upowaznion^ do podpisania protokoldw, o ktorych
mowa w niniejszej umowie, jest:
adres email:

, tel

, adres e-mail:

lub

, tel.

Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych os6b.

,
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3. Osoba upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisywania protokolow, o ktorych mowa
w niniejszej umowie oraz zobowi^an4 do nadzorowania realizacji umowy jest
,tel
,
tel. kom

,adres e-mail:

4. . Ewentualna zmiana osob wskazanych w ust. 1, 2 lub 3 dla swojej skutecznosci b^dzie wymagaia
jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. W tresci
oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowi^zuje zmiana.
§5

Watunld gwarancji i i^kojmi za wady przedmiotu umowy
1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wykonanie przedmiotu umowy.

2:

Wykonawca udziela 60—miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi, za wady przedmiotu tomowy
na warunkach okre^onych w niniejszym paragrafie oraz w zal^czniku nr 1 do umowy. Bieg okresu
gwarancji i r^kojmi za wady liczony jest od dnia podpisania protokoiu odbioru jakosciowego.
3. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplamego usuni?cia wad Szycznych przedmiotu umowy
(naptawa) lub do bezplatnego dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli wady
ujawniq,si? w okresie gwarancji.
4. Zamawiaj^cemu przysluguje z^danie dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli
w okresie gwarancji dokonane zostaly co najmniej dwie jego naprawy, a przedmiot umowy jest nadal
wadliwy.
4a. Wykonawca moze dokonac dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeK usuni?cie
wady wi^zaloby si? z nadmiernjmi utrudnieniem dla Wykonawcy albo byloby nieuzasadnione
ekonomicznie.

5.

JezeU nie jest mozliwe dostarczenie (wymiana) przedmiotu wolnego od wad o parametrach

identycznych jak opisano w zai^czniku nr 1 do umowy, Wykonawca moze dostarczyc przedmiot
o parametrach lepszych. Ocena, czy parametry proponowanego przedmiotu s^ lepsze nalezy do
Za'mawiaj^cego.

6.

W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci uzasadniaj^cych z^danie wymiany, opisanych
w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiq,zuje si? do wymiany sprz?m na wolny od wad
w terminie do 14 dni Ucz^c od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie.

7.

Termin naprawy sprz?tu b?d^cego przedmiotem niniejszej umowy przez Wykonawc? wraz z jego
dostarczeniem do siedziby Zamawiaj^cego (Katowice, ul. Kossutha 13) w okresie gwarancji wynosi
do 14 dni licz^c od dnia odebrania sprz?tu z siedziby Zamawiaj^cego. W przypadku, gdy Wykonawca
przewiduje, ze termin wykonania naprawy b?dzie dluzszy niz 14 dni licz^c od dnia odebrania sprz?tu
z siedziby Zamawiaj^cego, Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiaj^cego o wydluzonym
terminie naprawy. W takim przypadku do czasu wykonania naprawy Wykonawca zapewrua
bezplatnie jednostk? zast?pczq, o parametrach co najmniej takich samych jak jednostka naprawiana.
Jednostk? zast?pcz^ Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiaj^cego w terminie wskazanym
w ust.7 zd. pierwsze. Termin dokonania naprawy ulega zawieszeniu z dniem odebrania przez
Zamawiaj^cego jednostki zast?pczej. Okolicznosci zawieszenia terminu oraz jego ewentualnej
kontynuacji zostan^ potwierdzone przez Strony na pismie.

8.

Wykonawca zobowi^zuje si? do odbioru sprz?tu z siedziby Zamawiaj^cego w nast?pnym dniu
roboczym po zawiadorhieniu o koniecznosci dokonania naprawy sprz?tu.
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Wszelkie koszty zwi^zane z wymian^ sprz^tu, ewentualn^ instalacj^ i txansportem oraz jego napraw^
(w szczegolnosci koszty robocizny i cz^sci) w ramach uprawnien gwarancyjnych oraz z tytuiu r^kojmi
za wady ponosi Wykonawca.

10. . W przypadku awarii dysku twardego komputera Wykonawca zobowi^zuje si? do przeprowadzenia
diagnostyki awarii w siedzibie Zamawiaj^cego przy udziale pracownikow ZamawiajXcego.
Przeprowadzenie diagnostyki awarii oraz jej usuni?cie winno nast^ic w ciqgu 14 dni licz^c od dnia,
w ktorym Zamawiaj^cy dokonai zgioszenia awarii. Przez awari? rozumie si? kazdy przypadek
niedziaiania b^dz nie prawidlbwego dzialania dysku.
11. Wszelkie zgioszenia w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiaj^cego b^dz z tytuiu r?kojmi
za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy, mog^ bye skutecznie przekazane za posrednictwem faksu
na numer Wykonawcy:

lub poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy:

Fakt otrzymania zawiadomienia Wykonawca obowiqzany jest natychmiast
potwierdzic za posrednictwem faksu na numer Zamawiaj^cego:

lub poczty

elektronicznej na adres e-m^ Zamawiaj^cego:
12. Wykonawca zobowi^zuje si? w okresie udzielonej gwarancji do zapewnienia nieodpiatnego
serwisowania sprz?tu w punkcie serwisowym producenta lub przedstawiciela producenta. Gwarantem
na zasadzie solidarnej odpowiedzialnosci jest Wykonawca oraz producent. Wystawc^ dokumentow
gwarancyjnych winien bye producent.
13. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych przedmiotu umowy, w tym okres

gwarancji i r?kojmi za wady mog% bye korzystniejsze niz warunki gwaraneji i r?kojmi za wady
wynikaj^ee z niniejszej umowy. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych
przedmiotu umowy, nie mog^ bye sprzeczne, z zastrzezeniem regulacji zdania poprzedniego,
od warunkow gwarancji i r?kojmi za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy — w przypadku
zaistnienia takiej sytuacji obovd^zuj^ postanowienia umowne.
Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu wszelkie dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu
podpisania protokoiu odbioru jakosciowego.

■

,

§6

Kary umowne

1. W razie niewykon^a lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zapiaci Zamawiajaceiriu kary
umowne:

1) w wysokosci 10% wynagrodzenia caikowitego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy —

w przypadku rozwiazania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lez^cych pp stronie
Wykonawcy,o ktorych mowa w §7 umowy;

2) w wysokosci 200 zi za kazdy dzien opoznienia w dostawie sprz?tu w stosunku do terminu
wskazanego w §2 ust.l uinowy. JezeU opoznienie przekroczy 30 dni Zamawiaj^cy moze
skorzystac z prawa do rozwiazahia umowy na zasadach opisanych w § 7 oraz naliczyc odr?bn^
kar? uinown^ w wysokosci i na zasadach okreslonych w pkt 1;
3) w wysokosci 250 zi za kazdy dzien opoznienia w wymianie sprz?tu na wolny od wad w stosunku
do terminu okreslonego w §5 ust.6 umowy;

4) w wysokosci 200 zi za kazdy dzien opoznienia w naprawie sprz?tu- w stosunku do terminu
okreslonego w §5 ust.7 zd. pierwsze umowy;
5) w wysokosci 200 zi za kazdy dzien opoznienia w dostarczeniu jednostki zast?pczej w stosunku
do terminu okre^onego w §5 ust.7 zd. pierwsze umowy;
6r
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6) w wysokosci 250 zl za kazdy dzien opoznienia w odebraniu sprz^tu z siedziby Zamawiaj^cego
w stosunku do terminu okresionego w §5 ust.8 umowy;
7) w wysokosci 350 zl za kazdy dzien opoznienia w wyniianie sptz^tu niespelniaj^cego wymagan
umowy w stosunku do terminu okre^onego w §2 ust,9 umowy;
8) w wysokosci 100 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terrninu, o ktorym mowa w §5
ust.lOzd.2 umowy.
■2. Zamawiajq,cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do Wysokosci
3.

4.

5.

6.

rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca zapiaci Zama\^aj^cemu kar? umown^ w ternainie 7 dni licz^c od daty otrzymania
wezwania do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zapiacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic
nalezn^ mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^
ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnpsci z wynagrodzenia).
Sankcja w postaci kary umownej-zostaje wyi^czona w przypadku wystqpienia okoUcznosci sily wyzszej,
w rozumieniu przyj^tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego
przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosd wojna, katastrofalne
dzialania przyrody, zamieszki uliczne, o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.
W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wpl)rwie na wykonanie.
umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie potnformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko. Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si?
Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.
Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona rowniez w przypadku, gdy niedotrzymanie przez
Wykonawc? terminu wykonania zamowienia b^dz innego terminu, do ktorego zachowania Wykonawca
jest zobowi^zany na podstawie niniejszej umowy, zostalo spowodowane okoUcznosciarni lez^cymi
po stronie Zamawiaj^cego.
Sjmiacje wskazane w ust.4 i 5 powoduj^ zawieszenie biegu terminow do czasu ust^ienia przeszkody.
OkoUcznosci zawieszenia terminu oraz jego kontynuacji zostan^ potwierdzone przez Strony na pismie.
§7

1.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz w przypadku opoznienia w dostawie sprz?tu w stosunku do terminu,
o ktorym mowa w §2 ust.l umowy, przekraczaj^cego 30 dni, Zamawiaj^cy b?dzie mogl skorzystac
z prawa do rozwiqzania umowy.

2.

Rozwi^zanie umowy winno nast^ic poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy
ze wskazaniem na okoUcznosci stanowi^ce podstaw? rozwi^zania umowy. Rozwi^zanie umowy

nast?puje ze skutkiem natychmiastowym w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia.
W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie
dostarczon^ cz?sc sprz?tu, co do ktorej Zamawiaj^cy dokonal odbioru jakosciowego. W takim
przypadku dopuszczaUiy jest odbior jakosciowy cz?sciowy.
3.

W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiajq.cemu przysluguje uprawnienie do naUczenia
Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej, o ktorej mOwa w §6 ust.l pkt 1
umowy, z zastrzezeniem §6 ust.4i 5 umowy.
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§8

1.

Wykonawca wmosl zabezpieczenie n^ezytego wykonania umowy w wysokosci
zi (siownie:
zlotych), CO stanowi 10% wynagrodzenia calkowitego brutto umowy (ceny oferty brutto).
Zabezpieczenie zostaio wniesione w formie:

2.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jednq, lub
kOka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci. O zamiMze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest
poinformowac Zamawiaj^cegp z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

3.

W okresach przysiuguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (odpowiednio 70 % i 30%),
Zamawiaj^cy nie moze' zostac pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu
zabezpieczenia nalezytego ^^konania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^ilo
w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie zostaio wniesione w formie dokumentu w okresie waznosci dokumentu).

4.

Zwrot i rozKczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 Prawa zamowien

publicznych. Zabezpieczenie nalezytego wykonania rimowy zostanie zwrocone w terminie do 30 dni
licz^c od dnia podpisania protokoiu odbioru jakosciowego do wysokosci 70 % wniesionego
zabezpieczenia. Pozostaie dp 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po upiywie okresu r^kojmi za wady.
.

§9.

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow?,a takze maj^ce bezposredni dost^p do sprz^tu Zamawiaj^cego w zwiq^zku z realizacji

niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowiizah z tytulu gwarancji i r^kojmi Za wady,
zobowiizane si do zachowania w tajemnicy wszelkich inforrhacji poufnych dotyczicych Zamawiaj^cego,
w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych osobowych
podstawowych, jak i wrazhwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania
tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez przez oSoby
i podmioty, ktorymi posluguje si? wykonujic . obowiizki wynikajipe z niniejszej umowy
(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spocZ3rwa na Wykonawcy.
Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomipdzy Stronami Umowa o zachowaniu
ppufnosci w NFZ stanowiica zalicznik tor 3 do niniejszej umowy.
2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania
poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia,ZamawiajiCego
do nahczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu
poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowiizaniu

do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.
3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych
jako tajemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w obowi^zuj^cych
przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz
ich zrodla.
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4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal.si? z klauzul^ informacyjn^ dotycz^c^ RODO* oraz ze wypeinil

obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob Szycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji niniejszej umowy,w przypadku, gdy
obowi£tzek taki spoczywa na Wykonawqr. —
*RODO - rp^or^d^nie Rarlamentu Europejskiego i Rac^(^E)2016!679 ^ dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronj osob
fi^cf^jch w s(wiiit(ku \ pii^twdrt!;aniem danych osobouych i w sprawie swobodnego prt^epiywu takich danych ora;^ uchyknia
dyrektpny 95146I WE (ogolne ror^or^d^nie o ochronie danych),(Ds^ Ur^. UE L119 ^ 045)5.2016).

5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zai^cznik nr 6 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikow Wykonawcy oswiadczenia, Wykonawca przedklada osobie, o ktorej mowa w § 4. ustl,
niezwlocznie po zawarciu umowy.
§10

1. Zamawiaj%cy dopuszcza na etapie realizacji umowy mozliwosc dostarczenia przez Wykonawc?, na jego
pisemny wniosek, innego modelu sprz^tu tego samego producenta (tj. odpowiednio komputera lub

monitora) niz model wskazany w ofercie zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 6/pn/2019,
pod warunkiem l^cznego speinienia ponizszych przeslanek:
a) inny model sprz^tu tego samego producenta b?dzie spelniai wymogi opisane w zamowieniu
nr 6/pn/2019, tj. nie b^dzie gorszy od modelu wskazanego w zai^czniku nr 1 do umowy;
b) cena za inny model sprz^tu nie b^dzie wyzsza (tzn. moze bye nizsza) od ceny za model wskazany
w zal^czniku nr 1 do umowy;
c) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela
producenta) sprz^tu potwierdzaj^ce, iz model sprz^tu wskazany w zal^czniku nr 1 do umowy nie jest
mpzUwy do dostarczenia przez Wykonawcg. Pod ,poj?ciem „producent" uzytym w zd. poprzednim
nalezy rozumiec rowniez „przedstawiciela producenta". Pod poj^ciem „przedstawiciel producenta"
nalezy zas rozumiec podmiot fbrmalnie upowazniony przez producenta do wykonania w imieniu
producenta okreslonych czynnOsci.
2. Zasady opisane w ust.l znajd^ odpowiednie zastosowanie w przypadku zamiaru dostarczenia przez
WykonaWc? innego moddu procesora komputerowego tego samego producenta niz model wynikaj^cy
z dostarczonego modelu komputera.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 i ust. 2, wymaga sporz^dzenia pisemnego aneksu do mmowy
poprzedzpnego pisemny zgod^ Zamawiaj^cego. Zmiana ta nie ma wpiywu na bieg terminu wykonania
umowy.

§11

1. Umowa niniejsza zostaia zawarta w wyruku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograhiczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych.
2. Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy, przy uwzgl^dnieniu wyj^tkow w niej

przewidzianych, wymagac b^dzie foimiy pisemnej pod rygorem niew;aznosci.
*
3. Przez dni robocze nalezy rozumiec dni od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem przypadajq^cych na nie
. dni ustawowo wolnych od pracy.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych braz Kodeksu cywdnego.
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5. Umowa b^dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy ztozon^ w zamowieniu nr 6/pn/2018.
6. Ewentualne spory powstale na de stosowania niniejszej umowy, Strony podda)X rozstrzygni^ciu s^du
wiasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(Katowice).

7. Umowa zostaia sporz^dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiaj^cy,jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY

WYKONAWCA

Zal^cznik nr 1 — opis przedmiotu umowy
Zal^cznik nr 2- kalkulacja cenowa

ZaUcznik nr 3- umowa o zachowaniu poufnosci
Zal^cznik nr 4- pelnomocnictwo
Zal^cznik nr 5 — wzor protokolu odbioru ilosciowego
Zal^cznik nr 6 — klauzula 'informacyjna- dot
przetwarzania danych psobowych wraz ze wzorcm
oswiadczenia

o

zobowi^aniu

do

zachowania

poufnosci

NACZELNIK

ydziahj Administmwjno-Gospodarczego
Sl^skiego Odjdafe^ Wojewddzkiego
Wydzlahl,

vy

arodowego

Zdrowia w Katowicach

6dzkiego

w Katowicach

rian Ziolko

4y Giadysz
KIEROWNIK

Dziahi Inwestycjii Zamdwien Publicmych
Sl^skiego Oddzialu Wojewddzkiego

" " i^szu Zdrowia w Katowicach

Narodoy/eh

P.O. KffiROWNIKA

pzlalu.PlanoAyaiua i Analiz Ekonomicznych

Sl^sUego Oddzialu Wojewodzkiego
Narodowego Fi^j^dtiszul^owia w Katowicach

Katarzyna Klis ,

UV

iofWojcik

Nrzamowienia: 6/pn/2018
zalgcznik nr 3 do umowy - wzor Umowy
o zachowaniu poufnosci w NFZ
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu
w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddziatem Wojewodzkim z siedzib^
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:
- Sl^skiego Oddzlatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w Imieniu ktorego dzlata:
na podstawie petnomocnictwa nr
z dnia

zwanym dalej „Zannawlajqcym"
a

z siedzlb^ w
prowadzonego przez
/jezeli dotyczy/,
NIP;
REGON:
w imieniu ktorego dziata:
0 tresci nast^puj^cej:

adres:

, wpisanym do
pod numerem

, wysokosc kapitatu zakladowego:

/jezeli dotyczy/,

, zwanym dalej „Wykonawc^",

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr

z dnia

ktorej przedmiotem jest

dostawa zestawow komputerowych, zwanej dalej „umow^ podstawow^", Strony w celu
wtasciwej ochrony danych poufnych udost^pnianych wzajemnie wtrakcie realizacji umowy
podstawowej postanawiajq, co nast^puje:
§1

llekroc w umowie uzyte zpstaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczaj^ one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na pismie lub

zapisane w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dziatalnosci gospodarczej lub
przedsipwzipc strony zwi^zanych z realizacji umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomipdzy przedstawicielami Stron w zwi^zku
z realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez
Zamawiajicego.
§2

1. Z uwagi na udostppnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje sip do:

1) zachowania

w

tajemnicy

wszystkich

od formy, w jakiej zostaty mu przekazane;
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2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyl^cznie na uzytek prowadzonej wspotpracy
w zakresie realizacji umowy podstawowej;
3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich
uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdujq si^ one w posiadanlu
Wykonawcy;

4) ujawnlenia informacji Poufnych wyt^cznie osobom bior^cym udzial w realizacji
umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te

niezb^dne dia

prawidtowej realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,o poufnym
charakterze udost^pnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich

traktowania jako poufnych oraz odebrania oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3
umowy 0 zachowaniu poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani

niezwielokrotniania

Informacji

Poufnych

w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie
na tak^ czynnosc pisemna zgoda i dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezb^dne
w zwi^zku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiajicy zobowiizuje si^ do
ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom
bior^cym udziaf w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore
okazi upowaznienie Zamawiaj^cemu do udziatu w realizacji umowy podstawowej;
7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,
niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wtasny koszt
wszelkich

materiatow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz

ze wszystkimi kopiami b^d^cymi wjego posiadaniu. Sposob zniszczenia materiatow
winien uzyskac pisemny akceptacj^ Zamawiajicego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowi^zkow dotycz^cych Informacji
Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu
kar^ umowni w wysokosci 3 000,00 ztotych (stownie: trzy tysiqce ztotych) za kazdy

przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiaj^cego, w terminie
do 14 dni liczic od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.
3. Osoby biorice udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze
obejmuje wszelkie osoby wyst^pujice po stronie Wykonawcy, w tym rowniez
podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie zobowiizujice ich do zachowania
w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru okreslpnego w zat^czniku do niniejszej
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umowy - w sytuacji, gdy zachodz^ przeslanki do ztozenia takiego oswiadczenia. Kazde

z podpisanych oswiadczen Wykonawca zobowi^zuje s\q ztozyo Zamawiajqcemu przed
przystqpieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob§.
Obowi^zek powyzszy dotyczy w rownym stopniu osob wykonujqcych czynnosci
zwigzane z wypetnianiem zobowiqzah Wykonawcy z tytutu gwarancji i r^kojmi za wady
przedmiotu umowy podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiaj^cemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,
w sytuacji, gdy zachodz^ przestanki do ztozenia takiego oswiadczenia, Wykonawca
zaptaci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwot^ 1 OOOjOO ztotych (stownie: jeden
tysi^c ztotych)za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.
5. L^czna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu,
nie moze przekroczyc wysokosci 50% (stownie: pi^cdziesi^t procent) wynagrodzenia
brutto wskazanego w §3 ust.1 umowy podstawowej.
6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,
odszkodowania w wysokosci przewyzszaj^cej kar§ umown^; w przypadku, gdy szkoda
poniesiona przez Strong poszkodowan^ przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej
mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.
7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caiy
czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasni^ciu,
a takze w okresie gwarancji i r^kojmi za wady, bez wzgl^du na podstaw§ prawn^ (tak
kontraktow^, jak i deliktow^) i przyczyn^ tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest do
szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:
a) przypadkow wyrzqdzenia szkody z winy umyslnej;
b) innych przypadkow okreslonych bezwzgl^dnie obowi^zujqcymi przepisami prawa.
8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej winni zostac zobowi^zani przez
Wykonawcy do przestrzegania zobowi^zah wynikaj^cych z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufnych:
1) ktore s^ w dniu ujawnienia publicznie znane;
2) ktorych ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisow prawa.
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2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du
do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwtocznie zawiadomi na pismie
Zamawiaj^cego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du do ujawnienia Informacji
Poufnych, b^dzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyf^cznie w zakresie
wymaganym prawem oraz zobowi^zany do podj^cia wszelkich uzasadnionych srodkow

maj^cych na celu upewnienie si^, ze Informacje Poufne sq traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy
przez

swoich

pracownikow

b^dz

inne

osoby,

ktore

b§d^

zaangazowane

w proces realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za
podwykonawcow).
§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowi^zywania umowy podstawowej,z tym ze
zobowi^zanie

do

zachowania

tajemnicy

i

poufnosci

Informacji

Poufnych

i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej umowy
oraz umowy podstawowej, nie wyt^czaj^c okresu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu
umowy podstawowej.
§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgod^ na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia
zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiaj^cego lub od niego
uzyskanych.
§7

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

wtasciwemu

miejscowo

ze

wzgl^du

na

siedzib^

Zamawiaj^cego

s^dowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie
w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowi^zuj^ce przepisy prawa.
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§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§9

Zat^cznik do umowy stanowi integraln^ cz^sc niniejszej umowy o zachowaniu poufnosci.
§10

Niniejsza umowa sporz^dzoha zostafa w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach,z czego

dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy,jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Podpisano w imieniu Wykonawcy:

Podpisano w imieniu Zamawiajqcego:

AWN

koordynator

^ NarodowegoFun^^^'?:
Strona 5 z

Katarzyna Klis

uv

.

ds.Zintegrpwanego Systemu Zs^i^zaniiJ
w Slaskim Oddziale Wojew6d^
rodowei^unduszu
Zdrowia w Katowicach
Naioddw(
Krs^sztqfPaszkowski
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Zat^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ- wzor Oswiadczenia

(Iml? i nazwisko)

(nr PESEL)
OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentuj^c w dniu

Wykonawc§ podczas

reallzacji umowy podstawowej na dostaw^ zestawow komputerowych, w sledzible
Sl^sklego OW NFZ w Katowlcach, z uwagi na udost^pnlanle Informacji Poufnych,
zobowi^zuje sl§ do:

1) zachowania w tajemnlcy wszystklch informacji Poufnych uzyskanych podczas
reallzacji umowy podstawowej, ktorej przedmlotem jest dostawa zestawow
komputerowych, niezaleznie od formy, w jaklej zostaty ml przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas reallzacji umowy
podstawowej, wyt^cznle w celu reallzacji umowy podstawowej.

Wyrazam zgod^ na przetwarzanle molch danych osobowych zawartych w ninlejszym
oswiadczenlu przez Narodowy Fundusz Zdrowla na potrzeby zwl^zane z reallzacji
umowy.

Czytelny podpis

MIejscowosc, data

Strona 6
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Data, miejsce

Wykonawca:

Zamawiaj^cy:

Protokol odbioru ilosciowego:
LP

Nazwa

Model

Ilosc

Nr seryjny

Cena

jednostkowa
brutto
1
2

3
4
Suma:

Data dostawy:

Podpis i piecz^c
Wykonawcy

Podpis i piecz^c
Zamawiaj^cego
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Zal^cznik nr 6 do umowy- klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowigzaniu do zachowania poufnosci
KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA W SL4SKIM ODDZIALE WOJEWODZKIM NFZ DANYCH
OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAHENTA WZWI4ZKU Z ZAWARCIEM
IREALIZACJ4UMOWY(pzp)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz nchylenia dyrektywy 95/46/WE(Ogolne rozporz^dzenie
o ochronie danych)(dalej: RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:
• ADMIMSTRATOR DANYCH OSOBOWYC]I

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ, w
zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktorym mog^ si? Pahstwo
skontaktowac w nast^puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora; 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,
■ e-mailem; kanceiaria@nfz-katowice.pl
•INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Slqski Oddziat Wojewodzki NFZ
mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl
•CEi:1POPSTAWY PRZETW.VRZA.M A
Panstwa dane osobowe b?d^ przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit.f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegajqcego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na dostaw? zestawow komputerowych,
w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr post?powania:
6/pn/2019), prowadzonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych (dalej „pzp")
oraz zapewnieniu ochrony informacji udost?pnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.
—

-

.

-

'

•ODBIORC\ DAN^ CH OSOBOWN CH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogq bye podmioty posiadajqce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego. Dane osobowe mogq zostac
przekazane podmiotom, z ktoiymi administrator danych osobowych zawari umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego
•ZRODLO 1 K.\ ri.C.ORli: DAN^ Cll OSOBOWE Cll

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy-rowniezpodwykonawcow, w trakcie post?powania 0 udzielenie zamowienia publicznego.
•OKRES PRZECHOWYWANIA DAN^( II

Panstwa dane osobowe b?dq przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikajqcy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
lifSBl
•
PRAWA OSOB,KTORYCH DANE DO!Yf Z.\

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczq przyshiguje;
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;
■ prawo do sprostowania danych;
■ prawo do ograniczenia przetwarzania;

, rR/\J\/^
^
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■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

" prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w z^dah zostanie ind5widualnie rozpatrzone,zgodnie z RODO.
•INFORMACJA O WYMOGU PODANIA 1)A N N( 11

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dne dla realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.
• INFORMACJA W

ZAKRFSIF ZAL'IOMAI YZOWANFGO PODIJ.MOWANIA DFC YZJl

ORAZ PROFFLOWANIA

Pahstwa dane nie poshiz^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profilowania.

(imi^ i nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENBE

o zobowiazaniu do zachowania poufnosci

dla pracownika Wykonawcy
Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OWNFZ w Katowicach,z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych,zobowi^zuje
si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktorej jest dostawa zestawow komputerowych, w okresie realizacji zamowienia, a takze
po wygasni?ciu lub rozwi^aniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu
realizacji umowy.

miejscowosc, data

czytelny podpis
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wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty

* w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2
1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawlaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazujQ
ponizej:

a) - nazw? (rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa/swiadczenie b^dzie prowadzic
do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami
0 podatku od towarow i ustug:

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

UWAGA!Zgodnie z ait. 91 ust.3a pzp, Jezeii ziozono ofertp, ktorej wybor prowadziiby do powstania

u zamawiajqcego otmwi^zku 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, skiadaj^c ofertQ,
informuje zamawiajqcego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazuj^c nazwQ (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub

swiadczenie bqcfzie prowadzic dojego powstania, oraz wskazujpc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siq, iz obowi^zek doiiczania wartosci podatku VAT ptaconego przez
Zamawiaj^cego do oferty Wykonawcy(wartosci netto)ci^zy na Zsmawiajqcym w przypadku, np.:
- wewngtrzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zaiqczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objQte
mechanizmem odwroconego obciqzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <- 10 kg, takich jak: iaptopy

i notebook!; komputerow kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wyiqcznie
komputery przenosne, takiejak: tabiety, notebook!, iaptopy.
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wi^ze si^ anaipgiczny obowiqzek doHczenia przez
Zamawiajpcegoprzyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imi^ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawicleia Wykonawcy:

Data

pqdpis

NrzamoWienia: 6/pn/2019

wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt l pzp

Wykonawca:
Nazwa/Firma:

Adtes:

AKiUALNE OS^ADCZENIE,o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na poprzeby post^powania o udzieletiie zampwienia publicznego pn. dostawa zestawow komputerowych,
oswiadczam; co nast^puje:

I. OSWIADCZENIE DOTYC24CE WYKONAWCY
1) Wykonawca winien, dokonac wskazania (A albo B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym
dotycz^cjm Wykonawcy:

A. -Oswiadczamyze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania napodsta'wie art.,24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Prawo zamowien publicznych.

,

B. Oswiadczam,'ze zachodz^ w; stosuriku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania na
podstawie art

ustawy Prawp zamowien.publicznych (podac mcyqcci ^astosowaniepodstaw'^

wjkluc^nia sposrodmymienionjch iv art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustmjPfp).

-

Uwaga! Zgodriie z art. 24 ustS pzp, Wykonawca, ktory pbdlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. X
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, rnoze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niegb srodki s%.

wystarczaj^ce do wykazania jego rzeteinosci, w sZczegoInosci udpwodnic naprawienie szkody y^rz^dzonej
przest^pstwem lub przest^pstwem'skarbowym, zadoscuczynienie pierii^zne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faklycznego oraz wspdlpracg z prganarni scigania
oraz podjgcie konkretnych srodkow tecbnicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktdre s^.odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeh wobec -v^konawcy,-b?d^cegO pbdmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania, si? p udzielenie Zarnowienia oraz
nie uplyn^i okreslony w tym wyroku okres obpwi^zywania tego zakazu. .
Z uwagi na" przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam,:ze w zwi^zku z ppdstaw^^ wykluczenia,
o ktfSrej mowa w art. 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo
zamdwien.publicznych, podj£|,lem nast?puj^ce srodki naprawcze:

Nr zampwienia: 6/pn/2019

wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

2)

OsvidadGzam, iz speiniam warunek udziaiu w post^powaniu okre^ony przez. Zamawiaj^cego ,
w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego
doswiadczenia).

.Wykonawca winien spetnic warunek dotycz^cy zdolnosci Zawodowej polegaj^cy na nalezytyni;
wykonaniu, a w przypadku swiadczen okreso-wych lub ciqg'lych rowniez wykonywaiiiu, w okresie
ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy sprzgtu komputerowego o wartosci co najrnniej
200 000 zl brutto,■vtykonanej lub wykonywanej.
Pod poj^ciem wykonana dostawa nalezy rozumiec zamowietde polegaj^ce na dostawie sprz(jtu
komputerowego
o wartosci co najrnniej 200 000 zl brutto, zrealizowane, tj. zakonczone przez Wykonawc? (urnowa
zostala zreaUzowana).

Pod poj^ciem wjkonana dostawa nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu sprz^tu
komputerowego o wartosci nie mniejszej niz 200 000 zl brutto, ktorego "reaHzacja zostala zakonCzona
(umowa zostala zrealizowana).
Pod poj^ciem wjkonywana dostawa nalezy rozumiec zamowienie b^d^ce w trakcie reaUzacji (umowa jest
nadal realizowana) polegaj^ce ria dostawie sprz^tu komputerowego, ktorego pewna cz^sc o wartosci
nie mniejszej niz 200 000 zl brutto, zostala juz zrealizowana (uwaga: sjrtuacja ta dotyczy wyl^cznie
, swiadczen okresowych lub ci^lych. Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy
, stanowi^cej swiadczenie okrespwe lub ci^le, w przypadku w3,tpliwosci zpbowiqzany b?dzie wykazac

[udowpdnic] okresowy lub ci^ly charakter swiadczenia).

Szczegoly dotycz^ce warunkow udzialu w post?powaniu opisuje SIWZ.
II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PQDMIOTU. NA KTOREGO ZASOBY PQWOLUTE SI^
WYKONAWCA *

*jezeli dotyczy

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu okreslonego przez

Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SlWZ polegam na zdplnosci zawodowej (posiadanie wymaganego
doswiadczenia) nast?puj^cego podmiorn/podmiotow;
Lp. - Nazwa/firxna oraz
adtes podmiotu

PESEL

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od

/w zaleznosci od

podmiotu/

REGON/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powoluje si? na zdolnosc
zawodow^ podmiotu

podmiotu/

-

Nr zamowienia: 6/pn/2019

wzdr,oswiadczenia, d ktorym mowa w art, 25a ust;l pktl pzp

Osydadczam,- ze w stosunku do ww. podmiotu, na ktorego zdolnosc zawodow^ (doswiadczenie)
powoluj^ sigw niniejszym postepowaniu, nie , zachodzq: podstawy wykluczenia z post^powania
o udzielenie zamowienia, o'ktorych mowa w; art. 24 ust.1 pkt 13-^22 pzp,.oraz, ze podmioty te spelniajq,
w zakresie,.w jakim powoiuj? si? na ich zasoby (zdolnosc zawodow^, wamnek udziaiu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upelnomocnioriego przedstawiciela Wykonawcy:

Data,

Nr zamowienia: 6/pn/2019

- wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosd do grupy kapitatowej

Jako uczestnik post^powania o udzielenie zamowienia publicznego nr 6/pn/2019, oswiadczam,
ze:

nglez§_*
nie nalez^*

do tej samejgrupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.j,z innym wykonawcq tub
wykonawcami,ktdrzy zlozyli oferty w niniejszym postqpowaniu. **
* niepotrzebne skreslic

**VK przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozyc wraz
z oswiadczeniem dokumenty tub informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym wykonawcq
nie prowadzq do zaktocenia konkurencji w postqpowaniu o udzielenie zamowienia.

Przez grupq kapitalowq - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow nalezy rozumiec wszystkich przedsiqbiorcow, ktorzy sq kontrolowani

w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsiqbiorcq, w tym rowniez tego
przedsiqbiorcq.

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej fwww.nfz-katowice.pD informacji, o ktorej mowa
w art. 86 ust.5 pzp bez wezwania.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data c

podpis

