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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa macierzy do skJadowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym

zat^cznikami do niniejszej SIWZ s^;
1. formiilarz oferty
2./ formularz opis przedmiotu zamowienia
3. formularz wykaz dostaw

4. ,wz6r informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
5.

wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa

6.

wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy (wzor Urnowy o zachowaniu poufnosci
w NFZ)'Oraz zal^cznikiem nr 4 - Klauzula infomlacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

" wraz ze wzorem oswiadczenia o zobowi^aniu do zachowania poufnosci oraz zafqcznikiem nr 5
wzory protokoiow
7.

8.

Instrukcjadotyczqca JEDZ

zaf^cznik - JEDZ w formacie XML (oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz,

speinianiu warunkow udziahi)

^
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Nrzam6wienia: 9/pn/2019
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddziai Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapubIiczne@nfz-katowice.pl. strona interaetowa: www.nfz-katowice.pl.
II. Trvb udzielenia zamdwienia

Postfpowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.).
>Wartoscszacunkowa zamowienia przekracza rdwnowartosc kwotv 144 OOP euro<

RodzaJ zamowienia: dostawa.

Zamowienie niniejsze nie jest zambwieniem zastrze^onym.
Numer post^powania

Post?powanie, ktbrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 9/pn/20l9. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.
Terminologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkbw Zamowienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp",
naleZy przez to rozumieb ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zambwien publicznych. Ilekroc w „SIWZ" mowa
jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumiec Sl^ski Oddziai Wojewbdzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach" naleiy przez to rozumiec
dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrob w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz^dzeniu Ministra
Rozwoju w sprawie dokumentbw" nalezy przez to rozumiec rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajbw dokumentbw, jakich moze z^dab zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zambwienia(Dz.U.2016, poz. 1126 ze zm.).

Wsz?dzie, gdzie w niniejszej SIWZ mowa jest o ,jednolitym dokumencie", „Jednolitym Europejskim Dokumencie
Zambwienia" albo „JEDZ", nalezy przez to rozumiec dokument sporz^dzony zgodnie ze wzorem standardowego
formularza okreslonego w rozporz^dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 05.01.2016 r.
(Dz.U.UE.L.2016.3.16) wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
III. Opts przedmiotu zambwienia

1. Przedmiotem zambwienia jest dostawa macierzy do skladowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym.
Przedmiot zambwienia obejmuje rbwniez czynnosci wdrozeniowe.
Realizacja dostawy i wdrozenie nast^pi zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem
opis przedmiotu zambwienia i wzorem umowy.
Kod Wspblnego Slownika Zambwieh(CPV): 30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezalezziych dyskbw (RAID).
Opis przedmiotu zambwienia okreSIa standardy jakosciowe, o ktbrych mowa w art.91 ust.2a pzp.
Prawo opcii

Obok zambwienia gwarantowanego, obejmuj^cego dostaw? i wdrozenie 1 szt. macierzy dyskowej oraz 14 szt.
dyskbw NL-SAS,Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo zrealizowania zambwienia obj?tego prawem opcji.
Realizacja prawa opcji b?dzie polegala na dostarczeniu wskazanych przez Zamawiaj^cego elementbw (do 14 szt.
dyskbw NL-SAS)i wdrozeniu ich w ww. macierzy.
Opis elementbw obj?tych prawem opcji znajduje si? w formularzu opis przedmiotu zambwienia.
W ci^gu 21 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy jednorazowo pisemn^
informacj? o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji. W informacji o skorzystaniu z prawa opcji
Zamawiaj^cy wskaze,zjakiej liczby elementbw chce skorzystac.
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Realizacja prawa opcji uzaleznipna bfdzie od decyzji Zamawiaj^cego-(w szczegolnosci od, posiadania przez
Zamawiaj^cego srodkow fmansowych w odpowiedniej wysokosci).

Wykonawcy nie przyshiguj^ zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiaj^cego z prawa opcji b^dz w przypadku skorzystania z prawa opcji w niepehiym zakresie.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera formularz ppis przedmiotu zamdwienia, stanowi^cy integraln^
czp^c SIWZ.

Realizacja zamdwienia bpdzie przebiegaia na warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowi^cym integraln^
czp^c SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.

»Wykonawca winien podad w tresci formularza opis przedmiotu zamdwienia nazwf producenta oraz nazwf
modelu oferowanych elementdw(w przypadku dysku rdwniez pojemnosd).

Formularz opis przedmiotu zamdwienia, w tym wskazane przez Wykonawcp nazwy producenta oraz nazwy modelu
(w przypadku dysku rdwniez pojemnosd), skladaj^ sip na tresd oferty.,
Uwaga!

Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosd dostarczenia przez Wykonawcp, na jego pisemny wnipsek i za zgod^
Zamawiaj^cego, innego modelu sprzptu tego samego producenta niz model wskazany przez Wykonawcp w ofercie
zlo^onej w zamdwieniu nr 9/pn/2019, pod warunkiem I^cznego spelnienia przeslanek opisanych we wzorze umowy.
2.

»Wykonawca winien zlozyd.nast?puj^ce oswiadczenia, ktdrych tre^d znajduje sip w fOrmularzu opis przedmiotu
zamdwienia:

a) Oswiadczamy i zobowi%zujemy si?, iz oferowane oraz dostarczone przez nas macierz oraz dyski b?d^
fabrycznie nowe oraz wypi;odukowane nie wczesniej niz w II polowie 2018 r. W definicji sprz?tu fabrycznie
nowego nie miesci sie sprzpt ponownie wprowadzony na rynek przez producenta sprz?tu po przeprOwadzonym
procesie jego odnowienia (ang. „refurbished"). Zamawiajqcy nie dopuszcza dostarczenia macierzy lub dyskow
ponownie wprowadzonych na rynek przez producenta po przeprowadzonym procesie odnowienia (ang.
„refurbished").

b) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowane oraz dostarczone przez nas macierz. oraz dyski b?d4
wyprodukowane zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?d4 w pelni wartoscidwe

i nadaj^ce si? do'uiywania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz b?d4 posiadaly deklaracje zgodno^ci CE.
c) Oswiadczamy i zobowi^znjemy si?, iz oferowane oraz dostarczone przez nas macierz oraz dyski pochodz^
z legalnego zrddia oraz b?d4 obj?te pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ,
w tym we wzorze umowy) zawartych w cenie oferty. Oswiadczamy, li posiadaniy gwarancj? producenta
oferowanego sprz?tu.

d) Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiaj^cemu dost?p
do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udost?pnionych przez producenta, w tym prawo
do ich pobrania bezposrednio "ze strony producenta he^di w inny sposdb udost?pniony przez Wykonawc?,
zainstalowania i uzytkowania, bez naruszania praw innych osdb Itjb podmiotdw.

Pod pojQciem „oprogramowanie" nalezy rozumiec wszelkie oprogramowanie niezb^dne do uzyskania
wymaganych przez Zamawiajqcego funkcjonalnosci macierzy dyskowej, w tym wszelkie oprogramowanie

wbudowane oraz oprogramowanie zarzqdzajqce uzywane przez macierz dyskowg a takze dyski, niezb^dne
do ich pracy. W szczegdinosci pod pojociem „oprogramowanie" nalezy rozumiec oprogramowanie, o ktoryrri
mowa w pkt 1 lit. A poz.9 oraz pkt. I lit. B poz.4 formularza opis przedmiotu zamdwienia.
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»Ponadto Wykonawca winien o^wiadczyc, iz uzyskai wszelkie niezb^drie zapewnienia do zio^enia powy^:szych
oswiadczen.

Oswiadczenia wytnienione powyzej stanowi^ tresc oferty, a tym samym nie stanowi^ oswiadczen
lub dokumentow w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp oraz rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentow, jakich moze ^;^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia(Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

3. Warunki platnosci okre^la wz6r umowy.
4. Gwarancia i rekoimia za wadv:

»Wykonawca winien zaoferowac 36-miesi^czny okres gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia
na warunkach okreslonych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy.
Bieg okresu gwarancji oraz r?kojmi za wady liczony bfdzie od dnia podpisania protokohi dostawy i wdrozenia,

ktory potwierdzi dostarczenie macierzy oraz przeprowadzenie using wdrozeniowych. W ramach udzielonej
gwarancji Wykonawca winien zapewnic wsparcie serwisowe (zob. pkt IV pkt 3 formularza opis przedmiotu
zamowienia.

» Wykonawca winien posiadad gwarancj? producenta sprz^tu.

»Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych przedmiotu zamowienia nie mog^ bye sprzeczne
z warunkami gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwiqzane
s^ postanowieniami umowy. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ byd korzystniejsze
od okreslonych w umowie.

5. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwo§ci skladania ofert cz?sciowych.
2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwo^ci skladania ofert wariantowych.
3) Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwieh, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.
4) J^zyk post?powania.

Wyjasnia si?, iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwieh publicznych wi^ze si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 1480 ze zm.), ktdra formuhije zasad?
u^;ywania j?zyka polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Ustawa o j?zyku polskim w art.ll stanowi, iz art.5-10 tej^e ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych,
zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz
oznaczeh pochodzenia towardw i using, norm wprowadzanych w j?zyku oryginalu zgodnie z przepisami
0 normalizacji.
6. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca mo^e powierzvd wykonanie cz?sci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp zada wskazania przez Wvkonawce cze.'ici zamowienia. ktdrych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce fmn
podwvkonawcdw fpatrz: formularz oferty).

3) Zamawiaj^cy nie wymaga, aby Wykonawca, ktdry zamierza powierzyd wykonanie cz?§ci zamdwienia
podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu
zloiyl jednolite dokumenty(JEDZ) dotycz^ce tych podwykonawcdw, chyba, ze podwykonawcy s^ jednocze^nie
podmiotami, na ktdrych zasoby powoluje si? Wykonawca w celu wykazania spelniania warunkdw udzialu
w post?powaniu (art. 22a ust.1 pzp).

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 pzp, w celu wykazania spelniania
warunkdw udzialu w post?powaniu (warunku dot. zdolnoSci zawodowej — posiadanie wymaganego
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do^wiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, is proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia.

»Przez umow? o podwykonawstwo nalezy rozumiec umow? w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej
przedmiotem s^ ushjgi lub dostawy stanowi^ce cz?sc zamowienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez.
Zamawiaj^cego Wykonawc^ a inriym podmiqtem (pod^konawc^).

Co do zasady podwykonawcq nie jest producent, czy tez dystrybutor dostarczanego spfz?tu.
IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamowienia:

a)

wykonaiiie zamdwienia gwarantowanego - w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem
postanowien §7 wzoru umowy,

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy
jednorazow^ informacj? o skorzystaniu bqdz nieskorzystaniu z prawa opcji w ciqgu 21 dni licz^c od dnia.
zawarcia umowy. Wykonawca zobowi^zany b?dzie dostarczyc przedmiot obj?ty prawem opcji w terminie do
60 dni od dnia poinformowania o skorzystaniu z prawa opcji. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na
pi^mie. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiaj^cy wskaze liczb? zamawianych elementdw.
c) Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamowienia (licencje na oprogramowanie komputerowe)
zostan^ udzielone na czas nieoznaczony.

Wykonawca zobowi^zany jest przekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze ewentualne no^niki
CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem zamowienia w terminie wskazanym powyiiej pod Iit.a lub odpowiednio pod
litb zd.2.

2. Miejsce wykonania zamowienia:

ul. Kossutha 13 w Katowicach (zarowno dostawa jak i wdrozenie).
V. Warunki udziaiu w postenowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust.1 pzp o udzielenie zamowienia mogq ubiegac si? Wykonawcy, ktdrzy:
1) niepodlegaj^wykluczeniu;
2) spelniaj^ warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaiy one okreslone przez Zamawiajqcego w ogloszeniu
0 zamdwieniu.

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

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

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca skiada wraz z ofertq oswiadczenie (JEDZ)
o niepodleganiu wykluczeniu (patrz: pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument,
0 ktdrym mdwa w pkt VI pkt 3 iit.a SIWZ oraz oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 Iit.b i lit.c SIWZ;
zas w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp,
Wykonawca skiada rdwniez oswiadczenie wskazane w pkt VI pkt 2 SIWZ(dot. grupy kapitaiowej).

W przypadku niniejszego zamdwienia, oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca skiada
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), ktdry zai^cza do oferty.
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» Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic
dowody na to, ze podj^te przez niego srodki wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlno^ci
udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest^pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie
pienifzne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami scigania oraz podj^cie konkretnych ^rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktore $4 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si§, jezeli wobec Wykonawcy,
bfd^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamowienia oraz nie uplyn^i okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
»Wykonawca nie podlega wykluczeniu,jezeli Zamawiaj^cy, uwzglfdniaj^c wag? i szczegolne okoiiczno^ci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczaj^ce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.8 pzp.
»W przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 19 pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, ZamawiaJ^cy
zapewnia temu Wykonawcy moz;liwo^c udowodnienia, ze Jego udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie
zamowienia nie zakldci konkurencji. Zamawiaj^cy wskazuje wprotokole sposob zapewnienia konkurencji.
»Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spebiiania, w zakresie, w jakim powoiuje si? na ich zasoby,
warunku udzialu w post?powaniu, skiada takze jednolite dokumenty(JEDZ) dotycz^ce tych podmiotow (por. art.
25a ust.3 pkt 1 pzp).

»Zamawiaj4cy z^da od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotow na zasadach okreslonych
w art. 22a pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt VI pkt 3 lit.a
SIWZ oraz oswiadczeh wymienionych w pkt VI pkt 3 lit.b i lit.c SIWZ.

» Zamawiaj^cy moze wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.
Ad,2) Art. 22 ust.1 pkt 2 dzd - spelnianie warunku udzialu w Dostepowaniu okreglonego nrzez
Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ. ti.:

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

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania
doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca skiada o^wiadczenie (JEDZ) o spelnianiu ww. warunku (patrz
pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.d i lit.e
SIWZ.

W przypadku niniejszego zamowienia, o^wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca skiada
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), ktdry zal^cza do oferty w sposdb opisany w Instrukcji dotycz^cej
JEDZ.

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia)
polegaj^cy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku Swiadczeh okresowych lub ci^glych r6wniez wykonywaniu,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je^;eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krdtszy
- w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) dostawy macierzy lub innego sprz?tu serwerowego wykonanej lub
wykonywanej.
Pod poj?ciem wvkonana dostawa macierzv lub inneso sorzetu serweroweeo nale^v rozumiec zamowienie

polegaj^ce na dostarczeniu macierzy lub innego sprz?tu serwerowego o wartoSci nie mniejszej mi 100 000,00
zlotych brutto, ktorego realizacja zostala zakohczona(umowa zostala zrealizowana).

^
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Pod poj^ciem wvkonvwana dostawa macierzM lub inneso sprzetu serweroweeo nalezy rozumiec zamdwienie

b^d^ce w trakcie realizacji(umowa jest nadal realizowana) polegaj^ce na dostarczaniu macierzy lub innego sprzetu
serwerowego, ktdrego pewna cz^sc o warto^ci nie mniejszej mi 100 000,00 zlotych brutto, zostaia ju2 zrealizowana.

(Uwaga: sytuacja ta dotyczy wylacznie swiadczen okresowvch lub ciaelvch. Jewell Wykonawca powola si? na
wykonywanie dostawy stanowi^cej swiadczenie okresoWe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwo^ci zobowi^zany b?dzie
wykazac-udowodnic - okresowy lub ci^gly charakter swiadczenia).

Wykaz dostaw wykonanych - a.w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez wykonywanych -

Wykonawca zanaieszcZa w formuiarzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotdw, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowoddw okre^laj^cych, czy
te dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa powyi;ej,
referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane,
a w przypadku Swiadczen okresowych lub ci^glych
wykonywane, a je&li z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy;
w przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych nadal wykonywanych referencje b^dz iruie dokumenty
potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny bye wydane nie wcze^niej niz 3 miesi^ce przed uplywem
termiiiu sktadania ofert.

UWAGA!

♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej dostawy musi zostac poparte dowodem,ie dostawa
zostala wykonana nale^cie lub jest wykonywana nalezycie.
♦ Informacje podane w formuiarzu wykaz dostaw nie mog^ byd sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi
z dokumentow potwierdzaj^cych nale^te wykonanie(wykonywanie) dostaw.
♦Podaj^c w formuiarzu wykaz dostaw dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok wykonania
(zakonczenia) dostawy; w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - Wykonawca
wskazuje dzieh, miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) zrealizowanej juz cz?dci dostawy z zaznaczeniem, ih jest to
dostawa(umowa)nadal realizowana.

♦Podaj^c w formuiarzu wykaz dostaw wartoSd, Wykonawca:

- w przypadku dostawy wykonanej - wpisuje kwot? brutto w zlotych za calosc wykonanej dostawy,zas
- w przypadku dostawy wykonywanej(umowa jest nadal realizowana)- Wykonawca wpisuje zarowno kwot? brutto
w zlotych za zrealizowan^ ju^ w ramach calo^ci cz?^c dostawy oraz kwot? brutto w zlotych stanowi^c^ wartosc
calej dostawy.

♦Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych pfzez Wykonawc? zamowieh bylby szerszy (np. obejmowalby
rownieh dostaw? innych elementow, innego asortymentu lub inny rodzaj zamowienia, np. uslugi), Wykonawca
winien wyodr?bnic i podad dane dotycz^ce samej dostawy macierzy lub innego sprz?tu serwerowego. W przypadku
podawania wartosci Wykonawca winien wpisad zarowno kwot? brutto stanowi^c^ warto^d calego zamowienia,jak
1 wartosd brutto samej dostawy macierzy lub innego sprz?tu serwerowego.

♦ Wykonawca w formuiarzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktdrego dostawa zostala wykonana lub jest
nadal wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres.

♦Wykonawca w formuiarzu wykaz dostaw podaje informacj?, czy dostawa(umowa)zostala wykonana, czy tez:jest
nadal wykonywana.

2. W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia;
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kazdy
z Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;
6
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b) warunek udziahi w postfpowaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spetnid
samodzielnie przynajmniejjeden z Wykonawcow wspdinie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadac wyinagane doswiadczenie (brak mozliwosci
sumowania zdolno§ci zawodowej - doswiadczenia).

3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktorym: Wykonawca mote w celu potwierdzenia spelniania warunkow
udzialu w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz^sci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowejlub ekonomicznej innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,

na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, \i „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,
wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy;

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosci zawodowej (do^wiadczeniu) innego podmiotu, udowodni
Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c zamowienie b?dzie dysponowai niezb?dnymi zasobami tego podmiotu,
w szczegolno^ci przedstawiaj^c zobowi^zanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych
zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, ze udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zdolnosc zawodowa
(doswiadczenie), pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spelniania danego warunku udzialu
w post?powaniu oraz

3) Zamawiaj^cy zbada, tQ nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24
ust.1 pkt 13-22 pzp.
Uwaga!

»Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby,
warunku udzialu w post?powaniu, sklada takze jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podmiotdw (por. art.
25a ust.3 pkt 1 pzp).

»W przypadku polegania na zdolnoSci zawodowej (doSwiadczeniu) innego podmiotu, Wykonawca wskazuje ten
fakt w dokumencie JEDZ, a takze w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolnosci zawodowej(doSwiadczeniu) innych podmiotdw na zasadach

okreslonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nalezyte
wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw, Zamawiaj^cy z^da wskazania w szczegdlnosci:
a)

podmiotu, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/frrma oraz adres);

b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.
Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit.a-d, winnv znalezc sie w zobowi^zaniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.
Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wvzei. Wykonawca zalacza do ofertv.
Uwaga!

»Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jeieli zdolnosci zawodowe podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie

potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunkdw udzialu w post?powaniu lub zachodZ^ wobec tych podmiotdw
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiaj^cego:
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a)

zast^pi} ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowi^zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zamdwienia, jezeli wyka^e zdolnosci
zawodowe lub sytuacj? finansow^, o ktorych mowa w art. 22a ust.I pzp.

»Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry polega na sytuacji fmansowej innych podmiotdw, odpowiada
solidamie z podmiotem, ktdry zobowi^zai si? do udost?pnienia zasobdw, za szkod? poniesion^ przez
Zamawiaj^cego powstai^ wskutek nieudost?pnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudost?pnienie zasobdw nie
ponosi winy.
VA.Podstawy wvkluczenia. o ktdrvch mowa w art. 24 ust.5 pzp

ZamawiaJ^cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust,5 pzp.
VI. Wykaz o^wiadczen lub dokumentdw notwierdzaiacvch soeinianie warunkdw udziaiu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca doiacza:

I)

aktualne na dzied skladania oferty olwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,
tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spebiia warunki udziahi w post?powaniu w zakresie
dotycz^cym zdolnosci zawodowej(posiadanie do^wiadczenia).

W przypadku niniejszego zamdwienia, oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz speinia warunki udzialu w post?powaniu (por. art. 25a ust.l pkt 1, art. 25a ust.2 pzp).
Uwaga! Wykonawca, ktdry powoluje si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-pkt 22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich
zasoby, warunkdw udziahi w post?powaniu, sklada takze jednolite dokumenty(JEDZ)dotyczqce tych podmiotdw
(por. art. 25a ust.3 pkt 1 pzp).

Wzorjednolitego dokumentu -JEDZstanowi zal^cznik do SIWZ.
Patrz: Instrukcja dotyczqca JEDZstanowiqca zalqcznik do SIWZ.

W celu wypebiienia dokumentu JEDZ nalezy pobrac plik (format J^ML)ze strony intemetowej Sl^skiego OW NFZ
z ogloszeniem o zamdwieniu oraz SIWZ. Nast?pnie nalezy zapisad go na komputerze oraz wejsd na stron?
intemetow^: https://espd.uzp.goy.pl/, zaimportowac pobrany plik oraz wypebiic. Po wypelnieniu JEDZ nale^
zapisad w jednym z formatdw dopuszczonych przez Zamawiaj^cego (zob. lit. a Instrukcji dot. JEDZ) podpisad

i zlozyd wraz z oferty, w formie elektronicznej, podpisany przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2) zobowi^zanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej- doswiadczeniu - innego podmiotu
- patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o ktdrej mowa
w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynalezno^ci albo
brakn przynaIe2;no§ci do tej same] grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp.
W przypadku przynalemosci do tej samej grapy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyd wraz z oswiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamdwienia.
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Por. art. 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow (...).

Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.

Wykonawca skiada oswiadczenie w formie elektronicznej, podpisane przy u^ciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

3. Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostaia najwyzej oceniona,
do zlo^enia w wvznaczonvm. nie kr6tszvm niz 10 dni. terminie aktualnvch na dzien zloj:enia nastepuiacvch
oswiadczert i dokumentdw:

- w celu potwierdzenia braku podstaw do wvkluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego(KRK) w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21
pzp wystawionej nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu skiadania ofert; informacja z KRK
w zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt 21 pzp dotyczy podmiotn zbiorowego;

Dokument naleiiy zlozyc w orygiriale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem elektronicznej kopii nastepuje przy u^ciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

b) oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s^du lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skiadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentow
potwierdzaj^cych dokonanie platnosci tych nalezno^ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wi^z^cego porozumienia w sprawie splat tych naleimosci(dotyczy art. 24 ust.1 pkt 15 pzp);

Oswiadczenie musi zostad zlozone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii oswiadczenia poswiadczonej za zgodnoSd z oryginalem.

Poswiadczenie za zgodnoSd z oryginalem elektronicznej kopii nast^puje przy uiyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

c) oSwiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania si? o zamdwienia publiczne (dotyczy art. 24 ust.1 pkt 22 pzp);

oswiadczenie musi zostad zlozone w oryginale w postaei dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii oSwiadczenia poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginalem, Poswiadczenie za zgodnoSd z oryginalem
elektronicznej kopii nast?puje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
» Jezeli Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 22a
pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty oraz oSwiadczenia wymienione pod lit. a-c.
- w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udziahi w postenowaniu:

d) formularz wykaz dostaw - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed
uplywem terminu skiadania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly"
wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ),

'%^ie (3-1
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dokument musi zostac zlozony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
poSwiadczonej za zgodnosc z oryginalem. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem elektronicznej kopii nastfpuje
przy u^ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

e) wraz z zal^czeniem dowoddw okreslaj^cych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub wykonywane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa powyzej, referencje b^dz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byiy wykonywane, a w przypadku ^wiadczen okresowych
lub ci^glych wykonywane, 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 uplywem terminu
skiadania ofert.

Dokumenty musz^ zostac zlozone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii poSwiadczonej za zgodno^d z oryginalem. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem elektronicznej kopii
nast?puje przy u^ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

ZIozenie dokumentu w postaci elektronicznej w oryginale oznacza, iz musi on zostac podpisany przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

»Jezeli Wykonawca powoia si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej Swiadczenie okresowe lub ci^gle,
w przypadku w^tpliwosci zobowiqzany b?dzie wykazad (udowodnic) okresowy lub ci^gly charakter swiadczenia.

»Jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innych poAnlotdw, przedstawia wykaz
dostaw j,w. wraz z dowodamij.w. wystawionymi dla tych podmiotdw,

4. Jezeli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentdw, o ktprych mowa w §5 pkt 1 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, sklada ihformacj?
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowamy dokument wydany przez
wiasciwy organ s^dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. I
pkt 13, 14 i 21 pzp.

Dokumenty, o ktorych mowa wyzej, powinny bye wystawione nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uplywem terminu
skiadania ofert.

Jei:eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktdrych mowa wyzej, zast?puje si? je dokumentem
zawieraj^cym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczyc, zlo2one przed notariuszem lub przed
organem s^dowym, administracyjnym albo organem samorz^du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze
wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2
cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju stosuje si?.

W przypadku w^tpliwosci co do tresci dokumentii zlozonego przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moie zwrocic si?
do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotyCz^cych tego
dokumentu.

Wykonawca maj^cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj^cej miejsce
zamieszkania poZa terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 cyt.
fozporz^dzenia, sklada dokument, o ktorym mowa w §7 ust.1 pkt 1 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju,
w zakresie okreslonym w art. 24 ust.l pkt 14 i 21 pzp. Je&li w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba.
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kt6rej dokument miai dotyczyc, nie wydaje si? takich dokumentdw, zast?puje si? go dokumentem zawieraj^cym
oswiadczenie tej osoby ziozonym przed notariuszem lub przed organem s^dowym, administracyjnym albo organem
samorz^du zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby, Przepis §7
ust.2 zdanie pierwsze cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju stosuje si?.

W przypadku w^tpliwo^ci c6 do tre^ci dokufnentu zlozonego pfzez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moze zwrocic si?
do wlasciwych organdw kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
. niezb?dnych informacji dotycz^cych tego dokumentu.
5. W przypadku wspolnego ubieaania sie o zamdwienie przez Wvkonawcow:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, tj. jednolity dokument(JEDZ) sklada ka^dy
z Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Dokumenty te winny potwierdzid

speinianie wamnkdw udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy
z Wykonawcow wykazuje speinianie wanmkdw udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
2) oSwiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ winien ziozyc kazidy z Wykonawcow wspdinie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia;

3) dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a SIWZ winien zlo^d kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^Cych si? o udzielenie zamowienia;

4) oSwiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ winien ziozyc kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

5) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.c SIWZ winien zlo^c kazdy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

6) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.d i lit.e SIWZ, winny potwierdzid speinianie warunku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ samodzielnie przynajmniej przezjednego z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spelnic samodzielnie przynajmniej jeden
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich
;;

Wykonawcdw powinien posiadad wymagane doswiadczenie (brak moi:liwoSci sumowania zdolnosci
zawodowej - doSwiadczenia).

6. Forma oswiadczeh i dokumentdw

Dokument JEDZ skladany jest wraz z ofert^ w formie i na zasadach opisach w pkt X lit D SIWZ oraz w Instrukcji
dotycz^cej JEDZ.

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

Dokumenty lub oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, skladane s^ w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oswiadczenia poswiadczonej za zgpdnosd z oryginalem.
Poswiadczenia za zgodnosd z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdoho^ciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw lub oswiadczeh, ktdre kazdego z nich dotyczy.
POswiadczenie za zgodnosd z oryginalem elektronicznej kopii dokumentu lub oswiadczenia, nast?puje przy uSyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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Wykonawca jest wi^c obowi^zany do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym kazdego oswiadczenia
i dokumentu wymienionego w pkt VI,

Uwaga: W' przypadku podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawc?
skompresowanego pliku (.zip) zawieraj^cego oswiadczenia i dokumenty, uznaje sif, ie wszystkie oswiadczenia
i dokumenty zawarte w podpisanym skompresowanym plikn (.zip) zostaly podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Zamawiaj^cy moze z^dac przedstawienia oryginahi lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow lub
oswiadczen, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu, wylqcznie wtedy, gdy ziozona kopia jest nieczytetaa lub budzi
w^tpliwo^ci CO do jej prawdziwosci,

Dokumenty lub oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu, sporz^dzone w j?zyku obcym s^ skladane wraz
z thimaczeniem na j^zyk polski.

»Uwaga! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia winni zal^czyc do oferty pelnomocnictwo.

Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic peinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu
o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamdwienia. Dokument peinomocnictwa winien odpowiadac zasadom okresionym w pkt X iit.B SIWZ dia
peinomocnictw.

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

Je^eii Wykonawca nie zlo^i dswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.i pzp, oswiadczen lub dokumentdw

potwierdzaj^cych okoiicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych
do przeprowadzenia post?powania, oswiadczenia lub dokumenty s^ niekompietne, zawieraj^ bi?dy lub budz^
wskazane przez Zamawiaj^cego w^tpliwosci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupehlienia lub poprawienia
lub do udzieiania wyjasnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupehlienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnieh oferta Wykonawcy podiega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
post?powania.

Jezeii Wykonawca nie ziozyi wymaganych peinomocnictw albo zlozyi wadiiwe peinomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich ziozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ziozenia oferta Wykonawcy podiega
odrzuceniu albo konieczne byioby uniewaznienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa tak^e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ziozenia wyjasnieh dotycz^cych oswiadczeh
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.i pzp.
8. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do ziozenia oswiadczeh lub dokumentdw potwierdzaj^cych okoiicznosci,

o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt i i 3 pzp,jezeii Zamawiaj^cy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moie je uzyskac za pomoc^ bezpiatnych i ogdinodost?pnych baz danych, w szczegdinosci

rejestrdw pubiicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 iutego 2005 r. o informatyzacji dziaiainosci podmidtdw
reaiizuj^cych zadania pubiiczne(Dz. U. z 2014 r. poz. i 114 oraz z 2016 r. poz. 352).
»W przypadku wskazania przez Wvkonawce dost?pnosci oswiadczeh lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2,

§5 i §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie eiektronicznej pod okreSionymi adresami intemetowymi
ogdinodost?pnych i bezpiatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzieinie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku, o ktdrym mowa powyzej, Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcy przedstawienia tiumaczenia
na j?zyk polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzieinie przez Zamawiaj^cego dokumentdw.
Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie z tei mozliwosci wvmaga wskazania przez Wvkonawce
skonkretvzowanvch oswiadczeh lub dokumentdw.
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»W przypadku wskazania przez Wvkonawce oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktore znajduj^ si^ w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlnosci oswiadczen lub
dokumentow przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 11 3 pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub
dokumentow, o lie

one aktualne (§ 10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie

z tei mozliwosci wvmaga wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch oswiadczen lub dokumentdw.

Zapisy pkt VI ppkt 6-8 mlezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow i oswiadczen wymaganych
w niniejszym postqpowaniu.

9. Art. 24aa nzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, ii zgodnie z art. 24aa ust,l pzp w niniejszym post^powaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nast^pnie zbada, czy Wykonawca,ktdrego oferta
zostaia oceniona jako najkorzystniejsza, nie podiega wykiuczeniu oraz spelnia warunek udziaiu
w postfpowaniu.

»Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si^ od zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moze
zbadac, czy nie podiega wykiuczeniu oraz czy spelnia warunek udziaiu w post?powaniu wykonawca, ktdry ziozyl
ofert? najwyzej ocenion^ spoSrdd pozostalych ofert.

VII.

Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przpkayywania
oSwiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacia miedzv Zamawiaiacvm a Wvknnawcami w szczegdlnosci
skladanie ofert oraz oswiadczen. w tvm iednoliteao dokumentu odbvwa sie wvlacznie przv u^ciu srodkdw
komunikacii elektronicznei.

2. W niniejszym punkcie uregulowano kwestie dotycz^ce komunikacji mi?dzy Zamawiajgcym a Wykonawcami
w post?powaniu, za wyj^tkiem kwestii dot. przygotowania i skladania ofert. Szczegolowe informacje o sposobie
przygotowania i ziozenia ofert znajduj^ si? w pkt X SIWZ. W szczegolnoSci zob. pkt X lit. D SIWZ.

3. W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym
a Wykonawcami,za wyj^tkiem ziozenia oferty, odbywa si? przy uzyciu poczty elektronicznej.

Adres e-mail Zamawiaj^cego: zamowieniapubliczne@,nfz-katowice.pl.

W zwi^zku z okreSlonym sposobem komunikacji, wszystkie przekazywane w niniejszym post?powaniu dokumenty,
oswiadczenia, informacje, zaswiadczenia czy wnioski musz^ posiadac postad elektroniczn^ tj. postad
dokumentow elektronicznych (zgodnie z form^ wskazan^ w zakresie kazdego z nich w SIWZ)- przekazywanie
ich w innej postaci (np. za poSrednictwem operatora pocztowego, poslanca, faksu) nie b?dzie wywolywac skutkow
prawnych w niniejszym post?powaniu.

Osob^ uprawnion^ do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:
Mariusz Partyka- e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.

4. Ofert? Sporz^dza si?, pod rygorem niewaznosci, w postaci elektronicznej i opatruje si? kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, pelnomocnictwo winno zostad zlozone z zachowaniem formy okreslonej w pkt X lit. B SIWZ
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(rowniez w przypadku jego zioienia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp), JEDZ
(oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1, ust.2 oraz ust.3 pkt 1 pzp) winien zostac zlozony pod rygorem
niewatoosci w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (patrz Instrukcja dot.
JEDZ), zas oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentow, jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie

zamowienia (rowniez w przypadku ich ziozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
winny zostad ziozone w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem (zob. pkt VI ppkt 6 SIWZ).
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktorym mowa w art. 94 ust.l pkt 1 pzp, zostanie przekazane
przy uzyciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu using
drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^(e-mail), na adres e-mail Wykonawcy podany w ofercie.
6. Uwaga: Za dat? ziozenia dokumentdw, oswiadczen, informacji, zaswiadczen, wnioskdw lub irmych informacji(poza
zal^czonymi do oferty) przyjmuje si? moment ich pojawienia si? w systemic teieinformatycznym (serwerze)

odbiorcy prowadzonym i kontrolowanym przez odbiorc?, tj. w momencie przyj?cia ich przez serwer odbiorcy
i zarejestrowania na nim odpowiednich danych(w przypadku korzystania z poczty elektronicznej).
7. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien poshigiwad si? numerem zamowienia
okreslonym w SIWZ.

8. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnieh
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjasnieh
niezwlocznie,jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek

0 wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdzniej niz do kohca dnia, w ktdrym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert.

9. 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 wyjasnieh, Zamawiaj^cy moze udzielid wyjasnieh albo pozostawid wniosek bez
rozpoznania.

10.Przedluienie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust.1
pzp.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mote przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tresd SIWZ.
12.Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

13. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp,jezeli koniec terminu do wykonania czynnoSci przypada na sobot? lub dzieh ustawowo
wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
VIII.

Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.1 oraz ust.4 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci
4 000,00 zl.

2. Wykonawca moze wniesd wadium w jednej lub kilku nast?puj4cych formach:
1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym,
ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
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5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11,2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsifbiorczosci.

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

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

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej nii pieni?zna, Wykonawca obowi^zany jest zlo2yc dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410.
Tresc takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dniac
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wazno^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^ (60 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 ktorym uplywa termin skladania ofert.
Wadium wirmo miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw srodkow

pieni?znych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert o ktorym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.
6. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucic ofert?, jezeli wadium 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 60 dnl. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu
skladania ofert. Wykonawca zobowi^zany jest zlozyc w formularzu oferty oswiadczenie o terminie zwiazania
zlozon^ oferty.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedluzyc termin zwiazania oferty, z tym
iQ Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferty, zwrocic si? do
Wykonawcow o wyraienie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszyjednak niz 60 dni.
3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedluzenie terminu zwiazania oferty jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci

wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferty.
Jezeli przedluzenie terminu zwiazania oferty dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybranajako
najkorzystniejsza.
X.

Opis sposobu Drzvgotowvwania oraz ztozenia oferty

A. Wykonawc? winien wypelnic formularze(w tym wzory oswiadczeh) poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach
niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?sc formularza lub caly formularz nie dotyczy
Wykonawcy nalezy wpisad "nie dotyczy" i podpisac. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy informacje nalezy umiescic w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca
winien przygotowac i zloiyc ofert? z wykorzystaniem wzorow formularzy oraz innych zal^cznikow skladaj^cych
si? na SIWZ. Wykonawca zobawij}zany jest nie dokonywa6 zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si?
we wzorach formularzy stanowiqcych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tresc kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleznie od formatu

pliku, w ktorym oferta zostanie zlozona. Jezeli Wykonawca edytuje formularz, zobowi^zany jest dokladnie
przeczytac jego tresd oraz porownac j^ z oryginalnym zapisem SIWZ.

UWAGA!: Dla oceny, czy tresc oferty odpowiada tresci SIWZ decyduj^ca jest wersja SIWZ w formacie pdf,
zawieraj^ca skan podpisu Dyrektora Sl^skiego OW NFZ.
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W przypadku, gdy z powodu bt^du Wykonawcy tresc oferty nie b^dzie odpowiadaia tresci SIWZ,z zastrze^eniem
art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu. Odpowiedzialnosc w zakresie zgodnosci oferty z ww. tre^ci^
SIWZ lezy po stronie Wykonawcy.

B. Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowaiinione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^zan o wartosci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione.
Pelnomocnictwo skiada si^ w formic elektronicznej:
- w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy,albo

- w kopii poSwiadczonej notarialnie (odpis notarialny), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
notariusza.

Wykonawca moze rowniez zal^czyd do oferty notarialne poswiadczenie peinomocnictwa zloionego w formic
pisemnej, o ile zostalo opatrzone przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Ofertf, oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowazniona do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta podpisana przez osob? nieupowamion^ zostanie uznana za niewazn^.
C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Podstawowe zasadv dotvczace przygotowania i sktadania ofert przv nomocv miniPortaln

1)

Wykonawca zamierzaj^cy wzi^c udzial w post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego, musi posiadac konto
na ePUAP, co jest niezb^dne do korzystania z miniPortalu (narz^dzia udost^pnionego przez Urz^d Zamowien
Publicznych). Wykonawca posiadaj^cy konto na ePUAP ma dost^p w ramach miniPortalu do formularzy; zlozenia,
zmiany, wycofania oferty.

2)

Oferta winna bye sporz^dzona z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z nast?puj^cych formatow danych:
.doc, .docx, .pdf lub .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta winna bye ziozona
wyl^cznie przy pomocy miniPortalu Urz^du Zamowien Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl).
Sposdb zaszyfrowania oraz zioiienia oferty opisany zostal w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

Oferty nalezy ziozyc w oryginale. Do oferty nalezy zat^czyd dokument JEDZ. Pkt 15 formularza oferty
wskazuje wszystkie oswiadczenia i formularze, ktdre Wykonawca winien ziozyc wrazz ofertq.

Jezeli Wykonawca; zastfzega tajemnic^ przedsifbiorstwa, zastrzezone inforihacje winriy zostac ziozone
w odr?bnym pliku (patrz pkt X lit. F).

3) Szczegolowe instrukcje u^kowania miniPortalu dost^pne s§ na stronie
www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal.

4) Zamawiaj^cy zaieca korzystanie z systembw miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie, w jakim jest to bezwzgl?dnie
^vymagane zgodnie z niniejsz^ SIWZ, tzn. celem zlozenia w post?powaniu oferty (i dokumentdw przekazywanych
wraz z ni^), natomiast w pozostalym zakresie (w szczegolno^ci w zakresie pozostalych dokumentdw, oswiadczeh,
zawiadomieri i informacji) Zamawiaj^cy wskazuje jako obowi^zuj^ce korzystanie z poczty elektronicznej
(adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl).

5) Wymagania techniczne i organizacyjne \vysylania i odbierania dokumentow elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentow i oswiadczeh oraz informacji przekazywanych przy uzyciu systemow miniPortal oraz ePUAP opisane
zostaly w regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz
w regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).
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Wykonawca zainteresowany zio^:eniem oferty winien zapoznad si§ z aktualnymi wytycznymi zawartymi
w ww. regulaminach. Przyst^pienie do post^powania jest rownoznaczne z akceptacj^ warunkow korzystania
z miniPortalu i ePUAP oraz przywoianych Regulaminow.

Wykonawca winien posiadac wiedz? na temat aktualnych wymagan korzystania z wymienionych systemdw. Skutki
niepoprawnego korzystania przez Wykonawc^ z wymienionych systemdw obci^zaj4 Wykonawc?.
6) Uwaga: Za dat? zlozenia ofer^ przyjmuje si? dat? jej przekazania na ePUAP.

7) Maksymalny rozmiar plikdw przesyianych za posrednictwem dedykowanych formularzy do: ziozenia, zmiany
lub wycofania oferty wynosi 150 MB.
E. Formularz post?powania - miniPortal

1) Wykonawca skiada ofert? za posrednictwem formularza do zlo2enia, zmiany lub wycofania oferty udost?pnionego
na miniPortalu.

2) adres strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl.
3) Identvfikator Dostepowania i kliicz niihliezny.

Identyfikator post?powania i klucz publiczny dost?pne S4 na liscie wszystkich post?powah na miniPortalu.
ZamawiaJ^cy rekomenduje Wykonawcom pobieranie identyfikatora post?powania i klucza publicznego

(niezb?dnych do zaszyfrowania oferty skladanej do Zamawiaj^cego za posrednictwem systemu ePUAP)
bezposrednio ze strony na miniPortalu(dane dost?pne w ramach formularza post?powania).
F. W przypadku oswiadczeh lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ bye one udost?pnione innym uczesmikom post?powania,
Wykonawca powinien wskazad fakt zastrzezenia tajemnicy przedsi?biorstwa w formularzu oferty.
Uwaga! Tajemnic? przedsi?biorstwa definiuje art. 11 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U.2019.1010):

Przez tajemnicy przedsiebiorstwa rozumie sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym siq tym rodzajem

informacji albo nie sq latwo dostepne 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 stanowi^cych tajemijicf przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie

skladania ofert, zastrzegi, ze nie mog^ byd one udost?pniane oraz wykazat. \i zastrzezone informacje
stanowiq tajemnic? przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

Wszelkie informacje stanowi^ce tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktdre Wykonawca zastrzeze jako tajemnic? przedsi?biorstwa, powinny

zostac zlozone w odr?bnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Zal;^cznik stanowi^cy
tajemnic? przedsi?biorstwa".
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G. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^ ofert?. Podstawowe zasady przygotowania i skladania
ofert, w tym form^, w jakiej Wykonawca winien zlozyc ofert^ opisano w pkt X lit. D SIWZ.

H. Tre^d ziozonej oferty musi odpowiadad treici SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniejjednej z okolicznosci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

I. Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegac si§ o udzielenie zamowienia. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tacy winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu o udzielenie niniejszego
zamdwienia albo do reprezentowania w post^powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Wykonawcy
wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyc do oferty pebiomocnictwo. Dokument
pebiomocnictwa winien odpowiadad zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.
J. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:
1)

formularz oferty

nalezy wypelnic i podpisac;

w ramce w pkt I formularza oferty nalezy podac:
- cen? oferty, tj. cen? za realizacj? zamdwienia gwarantowanego, zgodnie
z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA oraz

- cen? za realizacj? zamdwienia obj?tego prawem opcji, zgodnie
z kalkulacj^ cenow^ z pkt IB;

2)

formularz opis prZedmiotu
zamdwienia

nalezy wypelnic i podpisac (formularz nalezy zal^czyc do formularza
oferty); w tre^ci formularza nalezy podad nazw? producenta oraz nazw?
modelu oferowanych elementdw;

3)

formularz wykaz dostaw

4)

wzdr informacji, o ktdrej
mowa w art. 91 ust.3a pzp

5)

wzdr Jednolitego dokumentu
(JEDZ)

6)

wzdr oswiadczenia - grupa
kapitaiowa

nalezy podpisac (formularz jest skladany wraz z dowodami na wezwanie
Zamawiaj^cego);

nalezy wypelnic i podpisad (informacj? nalezy zal^czyd do formularza
oferty);

nalezy pobrad zgodnie z Instrukcj^ dotycz^c^ JEDZ zal^czon^ do SIWZ,
wypelnid, podpisad oraz ziozyd na zasadach opisanych w Instrukcji
dotycz^cej JEDZ(nalezy zal^czyd do formularza oferty);
nalezy wypelnid i podpisad oraz ziozyd w terrninie do 3 dni od

zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86
ust.5 pzp - patrZ pkt VI pkt 2 SIWZ.

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.

Ofert? w postaci elektronicznej, opatrzon^ kwalifikowanym podpisem eletoonicznm, nalezy zIo2yd przy
u^ciu miniPortalu (zob. pkt X, lit. D SIWZ) w terminie do dnia

do godzinv 11.00.

2. Zamawiaj^cy niezwiocznie zawiadamia Wykonawc? o ziozeniu oferty po terminie oraz zwraca ofert?
po uplywie terminu do wniesienia odwolania.
3.

Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert - przy pomocy miniPortalu - zmienid lub

wycofad ofert?. Sposdb zmiany i wycofania oferty zostal opisany w Instrukcji u^tkownika dost?pnej
na miniPortalu.

Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ..P..?-..I.Q...2.0.1,9.
pokdj nr 217A (II pi?tro).
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5.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert ZamawiaJ^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamdwienia (kwot? dotycz^c^ zamdwienia gwarantowanego).
Ponadto, Zamawiaj^cy poda rdwniez kwot^, jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamdwienia

objftego prawem opcji, z zastrzezeniem, iz realizacja prawa opcji uzalezniona b?dzie od decyzji
Zamawiaj^cego (w szczegdlnosci od posiadania przez Zamawiaj^cego srodkdw fmansowych w odpowiedniej
wysokosci).

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcdw, a takze informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw ptatnosci zawartych
w ofertach.

7.

Otwarcie ofert nast?puje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dost^pnej na miniPortalu i
dokonywane Jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc^ klucza prywatnego.

Niezwfocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej fwww nfz-katowice.pli
informacje dotycz^ce:

1) kwoty,jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zfozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platnosci zawartych w ofertach.
XII. Opts SDOsobu obliczenia cenv ofertv

1.

Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostac przez Wykonawc? podane z dokfadnosci^
do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iZ ceny (warto^ci) nalezy zaokr^glac do pefnych
groszy, przy czym kohcdwki ponizej 0,5 grosza pomija si^, a kohcdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si?
do 1 grosza.

2.

Rozliczenia mi?dzy Zamawiajjjcym a Wykonawc^ b^d^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.

3.

Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierafa bf?dy w obliczeniu ceny.

4. Wykonawca w formularzu oferty - w zaleznosci od tego, czy obowi^zek zapfaty podatku VAT spoczywa
na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do cen netto dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza, wartosc 23%
podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca skfada wraz
z oferty informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp {wzor informacji zalqczono do SIWZ).
Jezeli zlozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towardw i using, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i using, ktdry miaiby obowi^zek roziiczyc zgodnie
z tymi przepisami.

5. Cena oferty winna zawierac wszeikie koszty, oplaty, podatki i naleznosci zwi^zane z realizacja zamdwienia,
zgodnie ze wzorem nmowy.
Zamdwienie swarantowane

6.

Cena za zamdwienie gwarantowane stanowi cen? oferty. Sposdb obliczenia ceny za przedmiot zamdwienia
obj?ty zamdwieniem gwarantowanym wynika z pkt lA formularza oferty. Wykonawca dokonuje zatem

operacji matematycznych w kolejnosci podanej w pkt lA. Cena za zamdwienie gwarantowane stanowi cen?
oferty podlegaj^c^ nast?pnie ocenie w kryterium oceny ofert.
Prawo ODcii

7. Sposdb obliczenia ceny za przedmiot zamdwienia obj?ty prawem opcji wynika z pkt IB formularza oferty.
Wykonawca dokonuje zatem operacji matematycznych w kolejnosci podanej w pkt IB.
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8. Za przedmiot obj^ty prawem opcji Wykonawca nie moze zaoferowac ceny jednostkowej w wysokosci innej
niz wysokosc cenyjednostkowej zaoferowanej przez Wykonawc? w pkt 1A formularza oferty.

W przypadku niezachowania przez Wykonawc? powyzszej zasady, cena jednostkowa zostanie dostosowan^ do
poziomu ceny jednostkowej z tabeli z pkt lA, a kalkulacja w tabeli z pkt IB odpowiednio poprawiona.
Wykonawca winien oswiadczyd, iz wyra^:a na niniejsze zgod§.
XIII. Opis krvteriow wvboru ofert wraz z podaniem wag tveh krvteriow i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?dzie przedstawione ponizej kryterium oceny ofert oraz
nastfpuj^cy sposob oceny ofert:
Cena - waga 100%

najniisza zaoferowana cena sposrdd ocenianych ofert

Ilolc punktow =

X 100 pkt X 100%
cena zaoferowana w ofercie ocenianej

Punkty b?d^ liczone z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przecinku przy uwzgl§dnieniu zasady wyrazonej w pkt XII
pkt 1 SIWZ.

XIV. Informacie o formalno^ciach. iakie powinnv zostac donetnione po wvborze oferty w celu zawarcia
umowv w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy niepodlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wazna,
nie podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zaSadom okreslonym w ustawie Prawo zamowien publicznych, spelnia
wymagania Zamawiajqcego okreslone w SIWZ i iiznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okre^lonego w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umowf w sprawie zamowienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniem
art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust.I pkt I pzp.

Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 5 SIWZ.
3. Zamawiaj^cy moze zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktorych mowa w art. 94 ust.I pzp, jez:eli
w przypadku trybu przetargu nieograniczonego ziozono tyiko jedn^ ofert?.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pismie inforrnuj^cym o wyborze
oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy moze wyrazid zgod? na podpisanie
umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdzniej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wnieSc zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

5. Je&li Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego, Zamawiaj^cy moi:e wybrac ofert? najkorzystniejsz^ sposrdd pozostalych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ie zachodz^ przeslanki uniewa^nienia post?powania,
0 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 Zarnawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysokosc zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.

Cen% oferty jest cena za zamowienie gwarantowane.

• 2. Zabezpieczenie mote zostac wniesiohe wediug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast^puj^cycb
formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni^mym;
c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

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

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

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 Iit.b-e, Wykonawca obowi^zany
jest zlozyc stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj
nr 410, najpomiej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
0 ktorych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonaha z zachowaniem

ci^glo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.
6. Zabezpieczenie nale^ego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowad

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot poszczegdlnych cz?sci zabezpieczenia, Zamawiaj^cy
nie moze zostac pozbawiony moMiwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytuiu zabezpieczenia nale^ego
wykonania umowy, jeieli zdarzenie uzasadniaj^ce rOszczenie wyst^pilo w okresie wamo^ci zabezpieczenia
(jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).
8. Projekt tresci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia (odpowiednio 70% i 30%), okresla
wzdr umowy oraz art. 151 ust.1 pzp.
XVI. Istotne postanowienia umowv - wzor umowv

1. Istome dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysokosd kar
umowhych z tytuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy zal^czony
do SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamowienia.
2. Integralni cz?scii przysziej umowy (tzw. umowy podstawowej)jest Umowa o zachowaniu poufhosci w NFZ
stanowiica zaiipznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawcy wyst?pujicy wspdinie (art. 23 pzp) ponoszi solidami odpowiedzialnosd za wykonanie umowy
1 wriiesienie zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.
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XVII. Pouczenie o srodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie
zamowienia

1. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ na zasadach okreslonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi,jezeli
iria lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosi lub moze poniesc szkodf w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisow ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia przyshiguj^ rowniez organizacjom wpisanym na list?,
0 ktorej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiaj^cego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiaj^cy jest zobowi^zany
na podstawie ustawy.

5. Odwolanie powinno wskazywac czynnosd lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okreslad z^danie oraz wskazywad
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.
6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwoiawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpiseffl
elektronicznym.
7. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby m6gl on zapoznad si? zjego tresci^ przed uplywem tego terminu.
8. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac

Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,
do ktorej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynnosc albo
dokonuje czynnosci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposob przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynnosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysluguje odwolanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okresla art. 182 pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoiawczej stronom oraz uczesmikom 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 rozdziahi nie stanowi^ ihaczej.

11. Skarg? wnOsi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo.miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.
Skarg? wnosi si? za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placowce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
rownoznaczne zjej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wlaiciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo^e wnie^c takze Prezes
Urz?du Zamdwieh Publicznych. Prezes Urz?du mote takze przyst^pic do tocz^cego si? post?powania. Do
czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.
13. Szezegolowe zasady zwi^zane ze srodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamowieh
publicznych.
XVIII, RODO - informacia dla Wvkonawcow

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 roZporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i.Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony os6b fizyCznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogohe rozporz^dzenie o ochronie
danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO",Zamawiaj^cy informuje, is:
■

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Narodowy Fundusz Zdrowia - Sl^ski Oddzial Wojewddzki ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice; adres e-mail:
zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl;

■

Inspektorem Ochrpny Danych w Sl^skim Oddziale Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest Pan

■

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bpd^ na podstawie art. 6 ust. 1 iit. c RODO w celu zwi^zanym

Maciej Zymelka, adres e-maii: iod@nfz-katowice.pi, tel. 32 735 19 21;

z postppowaniem o udzieienie zamowienia publicznego w przedmiocie: dostawa macierzy do skladowania
kopii zapasowych w Centrum Zapasowym - numer zamdwienia 9/pn/2019, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

■

■

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bpd^ osoby lub podmioty, ktorym udostppniona zostanie
dokumentacja postppowania w pparciu o art, 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowieh publicznych (j.t. Dz.U.2017.1579), dalej „ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe bpd^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakohczenia postppowania o udzieienie zamdwienia, a takze przez okres trwania umdwy, pkres gwarancji
i rpkojmi za wady oraz okres archiwizowania dpkumentdw zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie
reguiacjami;

■

obpwi^zek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo^rednio Pani/Pana dotycz^cych jest wymogiem

"

ustawowym okresionym w przepisach ustawy Pzp, zwi^zanym z udzialem w postppowaniu o udzieienie
zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bpd^ podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

■

stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostppu do danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

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

nie przyshiguje Pani/Panu:

- w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktbrym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstaw^ prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjainienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie maze skutkowac zmianq wyniku post^powania
o udzieienie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz. nie maze naruszac
integralnosci protokolu orazjego zalqcznikow.

WyjaSnienie; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkdw ochrony prawne]lub w celu ochrony prow innej osobyflzycznej lub prawnej, lub
z uwagi na wazne
M'zgl^dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pahstwa czlonkowskiego.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychmiast zglosi6 Zamawiajqcemu.
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formularz oferty
OFERTA

Natodowy Fundusz Zdrowia
Sls^ski OddziaJ Wojewodzki
ul. Kossutha 13

Dane Wykonawcy:

40-844 Katowice

Nazwa/Firma:

Adres:

Numer KRS:

/jezeli dotyczy/

CEIDG:

/jezeli dotyczy/

Numer REGON:

/jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail:

(jezeli jest)

stronawww:

(jezeli,jest), telefon: ..

fax:

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

1. W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieogranicZonym maj^cyrn za przedrniot dostaw^ macierzy
do skladowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym, oferujeniy wykonanie dla Sl^skiego
Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warurikdw Zamowienia:
zamowienia gwarantowanego,za cen^ oferty:
zi netto +

zi 23% podatku VAT =

zi brutto,

zi 23% podatku VAT =

zl brutto,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ Z pkt lA
oraz

zamowienia,obj^tego prawem opcji, za cen^:
zi netto +

zgodnie z kalkulacjq^ cenow^ z pkt IB.
UWAGA! Wvkonawca hie dolicza do cen netto nodanvch w ofercie podatku VAT, iezeli obbwiazek
podatkowv snoczVwa ria Zamawiai^cvm — patrz nkt XII nkt a. srWZ'oraz wzor infoririacii. b ktorei mowa
w arti Ql ust. «a pzp. W takiei svtuacii cen^ oferowana nrzez Wvkoriawee bedzie Ceiia Wskazaria lako
netto. czvli bez podatku od towarow i uslug.

Nr zamowienia: 9/pn/2019

formulatz oferty

lA. Zamowienie gwarantowane
Lp.

Przedmiot kalkulacji
(opis zgodny z formularzem
opis przedmiotu zamowienia)

Cena

jednostkowa
netto w ziotych

Ilosc
sztuk

Wartosc netto

Wartosc

w ziotych

podatku VAT

23%

Wartosc brutto w ziotych

w ziotych
1

Macierz dyskowa

1

14

DyskNL-SAS

2

Oswiadczamy, iz cena za zamo^wdenie gwarantowane podana w tabeli powyzej zawiera wszelkie koszty, opiaty,
podatki i naleznosci zwi^zane z realizacj'^ przedttuotu obj^tego zamowieniem gwarantowanym, zgodnie
ze wzorem umowy.

IB. Ptawo opcji

Wykonawca zobowi^zany jest obok tabeli w pkt lA wypeinic rowniez ponizsz^ tabel?.
Za przedmiot obj?ty prawem opcji Wykonawca nie moze zaoferowac ceny jednostkowej w wysokosci innej niz
wysokosc ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawc? w pkt lA formularza oferty.
W przypadku niezachowania przez Wykonawc^ powyzszej zasady, cena jednostkowa zostanie
dostosowana do poziomu ceny jednostkowej z tabeli z pkt lA, a kalkulacja w tabeli z pkt IB
odpowiednio poprawiona (wszystkie kolumny). Wykonawca oswiadcza,iz wyraza na niniejsze zgod^.
Lp.

Przedmiot kalkulacji
(opis zgodny z formularzem
opis przedmiotu zamowienia)

1

Cena

Ilosc

Wartosc netto

jednostkowa
netto w ziotych

sztuk

w ziotych

DyskNL-SAS

Wartosc

23%

Wartosc bmtto w ziotych

■podatku VAT
w ziotych

14

Oswiadczamy, iz cena za zamowienie obj^te prawem opcji podana w tabeli powyzej zawiera wszelkie koszty,
opiaty, podatki i naleznosci zwi^zane z realizacj^ prawa opcji, zgodnie ze wzorem umowy.
2.

Oswiadczamy, iz:

a) zobowi^zujemy si? zrealizowac przedmiot obj?ty zamowieniem gwarantowanym w terminie do 60 dni
od dnia zawarcia umowy, z zastrzeieniem postanowied §7 wzoru umowy.
b) w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy
jednorazowa informacj? o skdrzystaniu b%dz nieskorzystaniu z prawa opcji w ciagu 21 dni licz^c, od dnia
zawarcia umowy. Wykonawca zobowi^zany b?dzie dostarczyc przedmiot obj?ty prawem opcji w terminie
do 60 dni od dnia poinformowania o skorzystaniu z prawa opcji. Informacja zostanie przekazana
Wykonawcy na pismie. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiaj^cy wskaze liczb? zamawianych
elementow.

c) licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamowienia (kcencje na oprogramowanie komputerowe)
zostaj^udzielone na czas nieoznaczony.
Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszelkie ewentualne dokumenty kcencyjne, a takze ewentualne nosniki
CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem zamowienia w terminie wskazanym powyzej pod lita lub odpowiednio
pod litb zd.2.

^

/

o
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formularz ofefty

Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia 36 - miesi^cznej gwarancji i r^kojmi za wady
przedmiotu zamowienia, na warunkach okreslonych w fotmularzu opis przedmiotu zamowienia oraz we
wzorze umowy.
4.

Oswiadczamy,ze akceptujemy wamnki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

5.

Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ ofertj^ przez okres 60 dni. Bieg zwi^zania ofert^
rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania ofert.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zdobylismy
informacje niezb?dne do przygotowania i ziozenia niniejszej oferty, Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si?
w przypadku wybom naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okreslonynai w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi normarni i przepisami prawa.

Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem
Umowy o zachowaniu poufhosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si?
w przypadku wybom naszej oferty do zawarcia umowy na wamnkach okreslonych w ww. wzorach umow,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^,cego.

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

Lp.

Czesc zamowienia

Firma Podwykonawcy

1
2

3

cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy oraz firm?
podwykonawcy.
9.

Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac / nie b?dziemy polegac**
na zasobach innego podmiotu w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej(posiadanie doswiadczenia).

** niepotrzebne skieslic; w przypadku polegania na zdolnosci zawodowej innego podmiotu Wykonawca
udowodni, ii realizuj^c zamowienie b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tego podmiotu, w szczegolnosci
przedstawiajqc zobowiqzanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby
realizacjizamowienia

10.

Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna, za wyj^tkiem informacji zawartych w pHku o naZwie
,*** ktore stanowi^ tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mog^zostac udost?pnione innym podmiotom.
***nalezy wypetnic wprzypadku zastrzezenia tajemnicyptzedsi^biorstwa

Zamawiaj^cy uzna informacje za tajemnic? przedsi?biorstwa wyl^cznie w przypadku, gdy Wykonawca
nie pozniej niz w terminie skladania ofert zastrzegl, ze nie mog^ one bye udost?pniane oraz wykazal,
iz zastrzezone informacje stanowi^ tajemnic? przedsi?biorstwa. Brak dopelnienia ww. wymagah oznaczal
b?dzie, iz Wykonawca wyraza zgod? na udost?pnienie calej tresci oferty wraz z zal^cznikami a takze
wszystkich informacji i dokumentow skladanych w trakcie post?powania.

^jj
C/^
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Uwaga! Wszelkie informacje, ktore Wykonawca zastrzeze.jako tajemnic? przedsi?biorstwa, powinny zostac
zlozone w odr^bnym pliku wtaz z jednoczesnym wskazaniem w pkt 10 formularza oferty nazwy tego pliku.
W nazwie pliku nalezy uwzgl^dnic wyrazenie „tajemnica ptzedsi^biorstwa". PUk winien zostac dol^czony
do pUkow skladaj^cych si? na ofert?.

11.

Oswiadczamy, iz upowaznienie ospb reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu (w tym
• podpisuj^cych ofert?/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast?puj^cegp
dokumentu*'^**:

1) KRS

P

2) CEIDG

□

3) pelnomocrdctwa

□

zai^czoriego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane,
****naleiy zaznaczyc podpunkty dotycZ^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowainione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post^powaniu:

/imi? inazwisko/

/podstawa upowainienia do reprezentowania Wykonawcy/

12. Oswiadczamy, ze wypeinilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art, 13 lub art. 14

Parlamentu Europejskiego i
(UE) 2016!679 ^ dnia 27 kwietriia 2016 r. w sprawie ocbrony osob fi:yct(nych w ^iqpku ■
tlpr^etivar^aniem danych 'osobonych i w p>mme smbodnego pr^piyifu takich danych ora^ uchyknia dynktywy 95j46!WE
(Ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio'

lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

post?powaniu.****

'

.

**** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dptyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowi^zku informaCyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.
14 ust. 5 RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. wowczas nalezy wykreslic tresc oswiadczenia
albo wpisac NIE DOTYCZY.

13. Oswiadczenie o zobowiazaniu do zachowania poufnosci dia Wykonawcy / osoby reprezentujacej
Wykonawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze zlozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowienia pubUcznego nr 9/pn/2019, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych, zobowiazuj?
si?/zobowiazujemy si? do;

■

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktorej b?dzie dostawa macierzy do skladowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym,
w oloresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwiazaniu umowy, niezaleznie od formy

' w jakiej zostaly mi/nam przekazane,
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu realizacji
umowy.

■

y), r

'

Nt zamowienia: 9/pn/2019

fotmulatz oferty

14. Zobowi^zujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezyteg'o
wykonania umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty (t:j. ceny za zamowienie gwarantowane).
Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

15. Zalacznikami do niniejszego formularza oferty
oswiadczetiia/dokumenty:

nast^puj^ce wypelniotie forniularze/

1) informacja, o ktorej mowa w art, 91 ust.3a pzp
2) jednolity dokument(JEDZ)

3) jednolite dokumenty (fEDZ) dotyczace podmiotow, na ktorych zasobach polega Wykonawca - 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 - warunkow udzialu w postepowaniu sklada takze jednolite
dokumenty dotyczace tych podmiotow - jezeli dotyczy
4) formularz opis przedmiotu zamowienia

5) zobowiazanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia ^ jezeli dotyczy

6) pelnomocnictwo osob reprezentujacych Wykonawc? (oryginal lub kopia ppswiadczona notariakiie/odpis notarialny)
— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)
7) inne
- jezeli dotyczy
Uwag-a!

Na wezwanie Zamawiajqcego, o ktoiym mowa w art. 26 ust.l pzp (patrz; SIWZ), Wykonawca ztozy nast^puj^ce
oswiadczenia i dokumenty:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego(KRK) w vyikresie okreslonjm w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 p^;
b) oswiadczenie Wykonawcy 6 braku uydania tvobec niego prawomocnego wyroku scyiu lub ostatec:^ej deiyrqi administraiyjnej
0 zaieganiu z uiszczaniem podatkow, opjtat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo w pryypadku wpdania takiego wyroku lub detyt^i - dokumentow potmerdspjciych dokonante piatnosn tych nakvptosci wrav^
^ ewentualnymi odsetkami lub grvywnami lub ^lawarcie wiiii(cicego porof^ymienia w sprawie splat tych nakiyosci (dotycvy art. 24 ust. 1 pkt
15p:^);

c) oswiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka cypobiegawccygo zakazu ubiegania si^
o zamdwienia publiczne (dotyccy art. 24 ust. 1 pkt 22p:^);

>>
Wykonawca pokga na ^dolnosciach lub ytuagi innego podmiotuj6w na sysadach okreslonych w art. 22ap:^,prc^dstawia w odniesieniu
do tych podmiotow dokumenty!oswiadcf^nia uymienione pod lit. a)-c).
d) formularz wykaz dostawwrav^^^dowodami
»Jespli Wykonawca pokga na c;dolnosci sywodowej (doswiadcr^niu) innego podmiotu, prspdstawia nykas^ dostaW j.w. wra:^ ^ dowodami
j.w. uystawionymi dla tego podmiotu.
Uwagal

Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca sklada
w terminie 3 dni od ^miessy^enia informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5p:^ na stronie internetowej www.nh-kdtowice.pl.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data ,

podpis

Q^(

ffjgr

Uzdowsxs
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formularz opis przedmiotu zamowienia

Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest dostawa macierzy do sktadowania kopii zapasowych w Centrum
Zapasowym zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz
wzorem umowy.

Na opis przedmiotu zamdwienia obok zamdwienia gwarantowanego (pkt I niniejszego formularza)
sWada si§ rdwnieS: zamdwienie obj^te prawem opoji (pkt II niniejszego formularza).

Zamdwienie gwarantgwane obejmuje dostaw? i wdrozenie 1 szt. macierzy dyskowej oraz 14 szt. dyskdw
NL-SAS.

Realizacja prawa opoji b?dzie poiegala na dostarczeniu wskazanych przez Zamawiaj^cego elementdw
(do 14 szt. dyskdw NL-SAS) i wdrozeniu ich w ww. macierzy.

Wykonawca sktadaj^c ofert^ przyjmuje na siebie zobowi^zanie wykonania zardwno zamdwienia
gwarantowanego, jak i obj^tego prawem opoji, przy czym realizacja prawa opoji uzaiezniona b^dzie

od decyzji Zamawiaj^cego(wszczegdinosci od posiadania przez Zamawiajqcego srodkdw finansowych
w odpowiedniej wysokosci).

Wykonawcy nie przystuguj^ zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego w przypadku
nieskorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opoji b^dz w przypadku skorzystania z prawa opoji
w niepetnym zakresie.

Podstawowym zadaniem macierzy dyskowej b^dzie sktadowanie kopii zapasowych w Centrum
Zapasowym.

Jezeli do uzyskania wymaganej funkojonalnosoi macierzy dyskowej potrzebne s^ dodatkovye licencje,
Wykonawca zobowiqzuje si§ je dostarczyc na zasadach opisanych we wzorze umowy.

Miejscem dostawy oraz wdrozenia zardwno zamdwienia gwarantowanego,jaki i obj^tego prawem opoji
jest siedziba Zamawiaj^cego przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.

Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamdwienia zostanq udzielone na czas

nieoznaczony (licencje na oprogramowanie komputerowe), przy zachowaniu zasad i wymogdw
okreslonych we wzorze umowy.
Uwaqa!

Zamawiaj^cy dopuszcza moziiwosc dostarczenia i wdrozenia przez Wykonawc?, na jego pisemny
wniosek i za zgod^ Zamawiajqcego, innego modeiu sprz^tu tego samego producenta niz model
wskazany przez Wykonawcy w ofercie ztozonej w zamdwieniu nr 9/pn/2019, pod warunklem tqcznego
spefnienia przestanek opisanych we wzorze umowy.
I. Zamdwienie gwarantQwane

Dostawa i wdrozenie macierzy dyskowej oraz dyskdw.
A.

Wiacierz dyskowa -1 szt.

Nazwa producenta:

Nazwa mpdelu macierzy dyipkowej:
strona 1
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Lp.

Parametr

formularz opis przedmiotu zamowienia

Wymaganie
Musi bye przystosowana do zainstaiowania w posiadanej przez

Zamawiaj^cego szafie serwerowej rack 19" o gi^bokoscl 100 cm
1.

Obudowa

Wysokosc macierzy nie moze bye wi^ksza niz 6U (dia wymaganej
w punkcie 2 iiosci slotow na dyski)
Macierz w podstawcwej konfiguracji (wraz dodatkowymi potkami)
musi bye wyposa^ona w minimum 32 siotow na dyski 3,5"

2.

Miejsce na dyski

3.

Wolumeny logiczne

4.

Kontrolery

obslugujqeyeh dyski typu SSD, NL-SAS 7,2k
Dostarezona macierz musi miec moziiwo§6 podtqezenia
dodatkowych pbiek dyskowych (zarowno w wersji dia dyskow 3,5"
SSD i NL-SAS jak i 2,5" SAS i SSD )
Musi wspierad tworzenie woiumenow iogicznych o wieiko^ei 16 TB

Musi bye wyposazona w min. 2 kontroiery w konfiguracji
symetrycznej

a) musi posiadac minimum 8 portow FC
Porty musz^ spetniac nast^pujqce wymagania:
• obstugiwane pr^dkosci - 16Gb/s, 8Gb/s

•

typ ztqcza - LC Dupiex

•

diugosc faii - 850nm (^wiattowdd wieiomodowy)

Do uzyskania wymaganej iiczby portow nie mog^ bye
wykorzystywane dodatkowe przei^czniki iub koncentratory PC.
Porty FC muszg zapewniac poprawn^ wspolprac? z posiadanymi
5.

Porty zewn^trzne

przetqeznikami Brocade 16Gb/28 SAN i Brocade 8/24c SAN.
b) Musi posiadac minimum 4 porty Ethernet lOGb/s na potrzeby
obsiugi iSCSi
Porty musz^ spetniac hast^pujqce wymagania:
• obstugiwane pr^dkosci - lOGb/s, IGb/s
•

typ zt^cza - SFP+

Do uzyskania wymaganej iiczby portdw nie mogq bye
wykorzystywane dodatkowe przet^czniki iub koncentratory sieci.

Minimum 64GB pami^ci podr^cznej przeznaczonej dia danych i

6.

Famine podr^czna

7.

Wysoka dost^pnosc

informacji kontroinych.
Musi obstugiwad dynamiczny przydziat zasobdw dia zapisu i
odczytu.
Nie moze wykorzystywac dodatkowych kart pami^ci Fiash i
przestrzeni na dyskach SSD.
Musi miec moziiwosc rozbudowy do 128GB
Konfiguracja macierzy musi zapewniac nieprzerwan^ prac^ i
dost^p do wszystkich danych w przypadku awarii (tj. jakiegokoiwiek
rodzaju nieprawidtowego dziatania) pojedynczego eiementu
macierzy oraz jego wymiany np.: dysku, wentyiatora, kontroiera,
zasiiacza.

Musi gwarantowad ochron? danych niezapisanych na dyskach
(np. pami?c kontroiera) w przypadku awarii zasiiania poprzez
podtrzymanie bateryjne iub zrzut na nieuiotn^ pamiec.
Aktuaiizacja mikrokodu macierzy musi bye moziiwa w trybie on-iine
tzn. z zachowaniem widocznosci wszystkich sciezek do zasobow
dyskowych macierzy.
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Wszystkie kluczowe elementy: kontrolery, pami^c cache macierzy
musz^ bye redundantne i zasilane z dwdch zrddel, w sposob
zapewniajgcy odporno§c na awarip jednego z nich.
Musi:

Obstuga wielu scie2ek

- obslugiwab wiele kanatow I/O
- zapewniad automatyczne
przel^czanie kanatu I/O w przypadku
awarii dciezki dost^pu serwerbw do
macierzy z utrzymaniem ci^gtodci
dost^pu do danych.
Umozliwiad przeiqczanie kanaldw I/O
oparte o mechanizmy systemow
operacyjnych
wspieranych
przez
macierz (patrz pkt 10 - Wsplerane
systemy operacyjne).
Obstuglwac rownowazenie obci^zenia
poml^dzy kontrolerami macierzy.
Umozliwiac rdwnomierne roztozenie

obci^zenia pojedynczego LUN'a na
wszystkie interfejsy macierzy.
Jezeli funkcjonalnodc ta jest odr^bnie
iicencjonowana w ramach tego
zamowienia nie jest wymagane
dostarczenie iicencji pozwaiajqcych na
wykorzystanie tej funkcjonainosci dla

catej dostarczanej pojemnosci.

8.

Musi miec mozliwosc realizacj!
zdainej synchronicznej repilkacjl
danych z posiadanq przez
zamawiajqcego macierzy Huawei
OceanStor 2600 V3. Repiikacja ta musi
byd wykonywana na poziomie
kontroierdw, bez uzycia dodatkowych
serwerdw i bez obci^zania serwerdw
korzystaj^cych z macierzy.

Funkcjonalnosci

Funkcjonalnosd musi zapewniad z
poziomu interfejsu administratora:
mozliwosdzawieszenia oraz

Replikacja danych

ponownego uruchomienia
przyrostowej resynchronizacji kopii z
oryginatem
dla okreslonej pary dyskow
ioglcznych LUN macierzy zmian? rdi
oryginafu i kopii
Jezeli fuhkcjonalnodd ta jest
odr§bnie Iicencjonowana w ramach
tego zamowienia nie jest wymagane
dostarczenie Iicencji pozwaiaj^cych
na wykorzystanie tej funkcjonainosci.

Migracja danych

Musi umozliwiad migracj? danych bez
przerywania dost?pu do nich pomi?dzy
rdznymi rodzajami dyskow
SSD/SAS/NL-SAS na poziomie catych i
czqsci woiumendw logicznych.

Migawkowe kopie
danych
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Musi wspierac wykonanie minimum 32
kopii perwolumen logiczny
Jezeli funkcjonalnoSc ta jest pdr^bnie
lieencjonowana w ramach tego
zambwienia nie jest
wymagane dostarczenie licencji
pozwalajacych na wykorzystanie tej
funkcjonalnosci

Musi bye mozllwe zarz^dzanle macierzq z poziomu:
•
•

Interfejsu graficznego
konsoli tekstowej

Wymagane funkcje oprogramowania zarzqdzajqcego:
• monitorowanie stanu maclerzy
9.

•
•

Zarz^dzanie

konfigurowanie maclerzy
monitorowanie wydajnosci maclerzy, a w

szczegoinosci takich parametrow jak: liczba operacji
I/O oraz przepustowose dia interfejsow
zewn^trznych, wewn^trznych, grup dyskowych,
kontrolerow.

Dopuszcza si§ zaoferowanie dodatkowego oprogramowania
(wraz ze stosownymi iicencjami) w ceiu gromadzenia

10.

Wsplerane systemy
operacyjne

i udost^pniania danych historycznych.
Musi wspieraO posiadane oraz wykorzystywane przez
Zamawiajqcego systemy operacyjne HP-UX, Microsoft®
Windows® Server 2008 R2/2012 R2/2016, VMware vSphere,
Linux,

11.

Zasilanie

12.

Inne

B.

Macierz ma bye zasilana napi^ciem jednofazowym 230V/50Hz i
zapewniac redundancje zasiiania na poziomie 2N

8 sztuk patcticordOw swiattowodowych LC/LC Duplex 5m do
podtaczenia maclerzy

Dysk NL-SAS - 14 szt.

Opis dia jednego dysku:
Nazwa producenta;

Pojemnosc i nazwa modeiu dysku;

L.p.
1.
2.

Wymaganie

Parametr

Przeznaczenie

PojemnoSb
pojedynczego dysku

3.

Inne parametry

4.

Licencje

Dysk NearLine do maclerzy (lit. A)
Min. 10TB

wielkosc - 3,5" ;
interfejs - zgodny z macierza
predkosc obrotowa - min. 7,2K
Jezeli do wykorzystania funkcjonalnoSci wymaganych pod lit.A sq

wymagane licencje uwzglpdniajqce. iloSc zainstalowanych: dyskbw
(lub icti pojemnoSc), to w ramach tego zamowienia, nalezy je
dostarczyb.
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11. Prawo opcji

Dostawa i wdrozenie dyskow

Obok zamowienia gwarantowanego, obejmujqcego dostaw^ 1 szt. macierzy dyskowej oraz 14 szt.
dyskow NL-SAS, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zreaiizowania zamowienia obj^tego prawem
opcji, oplsanego ponizej.

Realizacja prawa opcji b^dzie polegata na dostarczeniu wskazanych przez Zamawiajqcego elementow
(do 14 szt. dyskow NL-SAS). Opis dyskow NL-SAS obj^tych prawem opcji jest tozsamy (identyczny)
z opisem dyskow obj^tych zamowieniem gwarantowanym.
W ciqgu 21 dni liczqc od dnia zawarcia umowy Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy jednorazowo

pisemnq informacj^ o skorzystaniu

bqdz nieskorzystaniu z prawa opcji. W informacji

0 skorzystaniu z prawa opcji Zamawiajqcy wskaze, z jakiej liczby elementow chce skorzystac.
Realizacja prawa opcji uzalezniona b^dzie od decyzji Zarnawiajqcego (w szczegolnosci od posiadania
przez Zamawiajqcego srodkow finansowych w odpowiedniej wysokosci).

Wykonawcy nie przysiugujq zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego w przypadku
nieskorzystania przez Zamawiajqcego z prawa opcji bqdz w przypadku skorzystania z prawa opcji w
niepetnym zakresie.
Opcia (dotvczv zakupu dodatkcwvch dvskow NL-SAS):

Dysk NL-SAS -14 szt.(maksymalna iloSc, ktorq zamawiaj^cy moze zambwid w ramach prawa opcji).
Dyski NL-SAS zgodne z Opisem dia dyskow z pkt I iit. B niniejszego formularza.

W zakresie prawa opcji, Wykonawca oferuje dyski tego samego producenta oraztego samego modelu,
CO zaoferowany przez Wykonawcy w zamowieniu gwarantowanym.
ill.

Wykonawca zobowiazuie sie i oswiadcza (dotvczv zamowienia gwarantowanego oraz
zamowienia obietego prawem opcii):

a)

Oswiadczamy i zobowigzujemy sie, iz oferowane oraz dostarczone przez nas macierz oraz dyski
bedq fabrycznie nowe oraz wyprodukowane nie wczesniej niz w II potowie 2018 r. W definicji
sprzQtu fabrycznie nowego nie mieki sie sprz^t ponownie wprowadzony na rynek przez
producenta sprz^tu po przeprowadzonym procesie jego odnowienia (ang. „refurbished").
Zamawiajqcy nie dopuszcza dostarczenia macierzy iub dyskow ponownie wprowadzonych na
rynek przez producenta po przeprowadzonym procesie odnowienia (ang. ^refurbished").

b)

Oswiadczamy i zobowiqzujemy si^; iz oferowane oraz dostarczone przez nas macierz oraz dyski
bedq wyprodukowane zgodnie z obowiqzujecymi przepisami prawa oraz normami, b^dq w petni
wartosciowe i nadajqce sie do uzywania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz b^dq posiadaiy
deklaracje zgodnosci CE.

Oswiadczamy i zobowiqzujemy siq, iz oferowane oraz dostarczone przez nas macierz oraz dyski
pochodzq z legalnego zrodta, bqdq objqte pakietem uprawnien gwarancyjnych (na waruiikach
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opisanych w SIWZ, w tym we wzorze umowy) zawartych w cenie oferty. Oswiadczamy,
iz posiadamy gwarancjQ producenta pferowanego sprzqtu.

d) Oswiadczamy 1 zobowiqzujemy sIq, iz w ramach gwarancji zapewniamy Zamawiajqcemu dost^p
do wszeikich poprawek 1 najnowszych wersji oprogramowania udost^pnionych przez producenta,
w tym prawo do ich pobrania bezposrednio ze strony producenta bqdz w inny sposob

udost^pniony przez Wykonawc^,zainstalowania i uzytkowania, bez naruszania praw innych osbb
lub podmiotow.

Pod poj^ciem „oprogramowanie" nalezy rozumiec wszelkie oprogramowanie niezb^dne do
uzyskania wymaganych przez Zamawiajqcego funkcjonalnoki macierzy dyskowej, w tym wszelkie
oprogramowanie wbudowane oraz oprogramowanie zarzqdzajqce uzywane przez macierz

dyskowq, a takze dyski, niezb^dne do ich pracy.

W szczegoinoki pod poj^ciem „oprogramowanie" naiezy rozumiec oprogramowanie, o ktorym
mowa w pkt i lit. A poz. 9 oraz pkt. I lit. B poz.4 formuiarza opis przedmiotu zamowienia.

»Oswiadczamy, iz uzyskaiismy wszelkie niezbqdne zapewnienia do ztozenia powyzszych oswiadczen.
iV,

Czvnnosci wdrozeniowe

Celem czynnosci wdrozeniowych jest instalacja, uruchomienie macierzy wraz z dyskami i jej wst^pna
konflguracja, a takze przeprowadzenie instruktazu.

Macierz dyskowa wraz z dyskami NL-SAS z pkt i winna zostac zainstaiowana, uruchomiona i wst^pnie

skonfigurowana (stosownie do uzgodnieh dokonywanych na etapie konfiguracji z osobami uprawnicnymi
ze strony Zamawiajqcego do nadzoru nad reaiizacjq umowy) w siedzibie Zamawiajqcego przy ui. Kossutha 13

w Katowicach. W ramach czynnosci wdrozeniowych Wykonawca b^dzie zobligowany do przeprowadzenia
instruktazu z zakresu konfiguracji i administracji macierzq oraz oprogramowania zarzqdzajqcego. Instruktaz ma
bye przeznaczony dia maksymalnie 4 osob i trwac minimum 4h.

Dyski z pkt il dostarczone w ramach prawa opcji winny bye zainstalowane w ww. macierzy.
V.

Warunki gwarancii(w tym wsparcia serwisowego)oraz rekoimi za wadv(dotvczv zamowienia
gwarantowanego oraz zamowienia obietego prawem opcii):

Wykonawca udzieia na przedmiot zamowienia 36-miesi^cznej gwarancji oraz rQkojmi za wady przedmiotu
zamowienia na zasadach opisanych we wzorze umowy. Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady iiczony jest od
dnia podpisania protokotu dostawy i wdrozenia, odpowiednio przedmiotu objQtego zamowieniem
gwarantowanym bqdz przedmiotu obj^tego prawem opcji (reaiizacja prawa opcji - w zaieznosci od decyzji
Zamawiajqcego).

W ramach udzieionej gwarancji Wykonawca winien zapewnic wsparcie serwisowe.

Wszystkie dostarczone w ramach niniejszego zamowienia elementy(zardwno zamowienia gwarantowanego,jak
i prawa opcji) muszq bye obj^te wsparciem serwisowym na ponizszych zasadach:

1)

wsparcie serwisoWe swiadczone b^dzie w okresie obowiqzywania gwarancji oraz r^kojmi za wady
w miejscu funkcjonowania przedmiotu niniejszego zamowienia (Katowice);
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2)

formularz opis przedmiotu zamowienia

wsparcie serwisowe obejmuje:
•

•

SprzQt

Oprogramowanie wbudowane (firmware i sterownlkl) 1 zarzqdzajqce zainstalowane na sprz^cie
lub niezb^dne do jego poprawnego funkcjonowania.

3)
4)

5)

Obstuga zgtoszen w j^zyku polskim.
Okno czasowe zgtaszania Incydentow dotyczgcych sprz^tu 1 oprogramowania: 8/5
(w godzinach od 8.00 do 16.00, 5 dni w tygodniu od pbniedzjatku do piqtku, za wyj^tkiem
przypadajqcych na nie dni ustawowo wolnych od pracy). .
Czas reakcjl na Incydenty dotyczqce sprzQtu i oprogramowania: w ciqgu 4 godzin rpboczych liczqc
od chwili dokonania zgtoszenia przez Zarnawiajqcegp (zgtaszanie za posrednictwem poczty

6)

eiektronicznej bgdz wskazanej przez Wykonawc^ strony internetowej).
Czas naprawy sprz^tu i oprogramowania liczony od chwiii przystqpienia (zareagowania przez
WykonawcQ): najpozniej w nastppnym dniu roboczyrn.

7)

Wykonawca ma obowiqzek podejmowania niezwtocznych dziatan zrnierzajqcych do rozwiqzywania
probiemow wspotpracy przedmiotu niniejszego zamowienia z pozostatymi eiementami srodowiska
informatycznego Zamawiajqcego.

8)

Jezeli naprawa (wymiana) sprzQtu wymaga wymiany nosnika danych (dysk twardy), Wykonawca
zobowiqzuje si^ pozostawic nosnik podlegajqcy wymianie u Zamawiajqcego.

9)

DostQp do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udost^pnionych przez
producenta, w tym prawo do ich pobrania bezposrednip ze strony producenta bqdz w inny sposob
udostppniony przez Wykonawcp, zainstalowania i uzytkowania, bez naruszania praw innych osob iub
podmiotow.

10)

Dostpp wyznaczonych

osob Zamawiajqcego do baz wiedzy, zarowno producenta sprzptu,

jak i oprograrnowania.

»Poc/ pojqciem „producent" uzytym w niniejszym formularzu opis przedmiotu zamowienia oraz we wzorze

umowy, naiezy rozumiec rowniez „przedstawicieia producenta". Pod pojqciem „przedsiawiciei producenta"
ndiezy zas rozumiec podmiot formalnie upowazniony przez producenta do wykonania w imieniu producenta
okresionych czynnosci.
Przez dni robocze naiezy rozumiec dni od poniedziafku do piqtku, za wyjqtkiem przypadajqcych na nie dni
ustawowo woihych od pracy.
Przez godziny robocze naiezy rozumiec godziny od 08.00 do 16.00 od poniedziafku do piqtku,
za wyjqtkiem przypadajqcych na nie dni ustawowo woinych od pracy.

ImiQ i nazwisko upelnomqcnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Nrzamowienia: 9/pn/2019

formularz wykaz dostaw

WYKAZ DOSTAW

(WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH)

UWAGA!

Wypetniaj^c niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ.
Lp. Przedmiot dostawy

1

2

Wartosc dostawy
(brutto w ztotych)

Data wykonania
dostawy
(dzien, miesiqc, rok)

Podmiot,
na rzecz ktorego dostawa
zpstala wykonana (lub jest
nadal wykonywana)
—podac nazwqi adres

Dostawa(umowa)
wykonana,
czy nadal
wykonywana
-podac informacj^

Nr zamowienia: 9/pn/2019

formularz wykaz dostaw

Wrazzninieiszym fnrmnlarxem Wykonawca sMada dowody, o ktorych mowa wpkt VIpkt3lite SIWZ.

Formularz wrazz dowodamisMadanyjest na wezwanie Zamawiaiqcego w terminie i na zasadach opisanych w SIWZ.

Iitiiq i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

«/

mgr wresa Uzdowska

\J

Nr zamowjenia: 9/pn/2019

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

Informuj?, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty
* w zaieznosci od sytuacji wybrac albo pkt 1 albo pkt 2
1) nie prowadzi do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie
2 przepisami o podatku od towarow i ustug.
2) prowadzi do powstania u Zamawiajqcego obowl^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazuj^
ponizej:
a)
nazw§ (rodzaj) tpwaru lub ustugi, ktorychi dostawa lub swiadczenie b^dzie
prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i ustug:

b)

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

UWAGA!Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, Jezeii ziozono ofertq, ktorej wybor prowadzifby do powstania
u zamawiajpcego obowiqzku 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 zamawiaj^cego

obowiqzku podatkowego, wskazuj^c nazwq (rodzaj) towaru tub usiugi, ktdrych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic dojego powstania, oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siq, iz obowiqzek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy(wartosci netto) ci^zy na Zamawiajpcym w przypadku, np.:
- wewnqtrzwspoinotowego nabycia towarow;

- dostawy towarow wymienionych w zaiqczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objgte
mechanizmem odwroconego obdqzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow) oraz

przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takichjak: iaptopy
i notebook!; komputerow kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wyiqcznie
komputery przenosne, takie Jak: tablety, notebook!, iaptopy.

- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wiqze sig anaiogiczny obowiqzek doiiczenia przez
Zamawiajqcegoprzyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imi^ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

1

j

^ (3-^ |y mgrTe\pBUzdowsks ^

Nr zamowienia: 9/pn/2019

- wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie intemetowej(www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5
pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej z innym
Wykbnawc^ lub Wykonawcami, ktorzy ziozyli oferty w niniejszym post?powaniu.
Przez grup^ kapitatow^ - zgodpie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.798) - nalezy rozumiec wszystkich przedsigbiorcow, ktorzy sa
kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rowniez tego
przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiajacego na stronie intemetowej www.nfzkatowice.pl o Wykonawcach, ktorzy ziozyli oferty w post^powaniu na Dostawa macierzy
do sktadowania kopiizapasowych w Centrum Zapasowym,

I.

oswiadczam, iz

nie

nalezy

do

tej

samej

gmpy

kapitalowej, ■ o

ktorej

mowa

ktorej

mowa

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

II. oswiadczam,

iz

nalez^

do

tej

samej

grupy

kapitalowej,

o

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

*naleiy wskazac jedn^z opcji: I albo II
W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,

ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadzq, do zaklocenia konkurencji w post?powaniu
o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykoiiawcy:

Data

podpis

Qu

mgr Terhsa Uzdowsks

Nr zamowienia: 9/pn/2019

wzor umowy

UMOWANR

zawarta w dniu

w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skim Oddziaiem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

— Dyrektota Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

w imieniu ktorego dziaia:

na podstawie peinomOcnictwa nr

z dnia

zwanym dale] „Zamawiaj^cym"
a

NIP:

z siedzib^ w
, adres:
prowadzonego przez
pod numerem
,REGON:
,wysokosc kapitalu zakiadowego:

, wpisanym do
/jezeli dotyczy/,
/jezeli dotyczy/,

w imieniu ktorego dziaia;
—
o tresci nast^puj^cej:

,zwanym dale) „Wykonawc^",

§1
Przedmiot umowy

1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa macierzy do skladqwania kopii zapasowych w Centrum
Zapasowym, zgodnie ,z opisem przedmiotu umowy zawartym w zal^czniku nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac umow? przy spelnieniu wszystkich wymogow opisanych
w zal^czniku nr 1 do umowy, w tym wymogow wynikaj^cych z zobowi^zah Wykonawcy zawartych
w pkt III zal^cznika nr 1 do umowy.

(Uwaga: ^(alcic^ik nr 1 t^pstanie pr^gotowany w oparciu oformulary optsprspdmiotu t^mowienia ^ uiv^kdnieniem
formularnp opis rownoiva^nosci —jeipli dotyc:g).
2. Obok zamowienia gwarantowanego opisanego w pkt I zal^,cznika nr 1 do umowy, Zarnawiajq,cy
zastrzega sobie prawo zrealizowania w ramach niniejszej utiiowy zamowienia obj?tego praweiri opcji

opisanego w pkt II zal^cznika nr 1 do umowy- Realizacja ptawa opcji uzalezniona b?dzie od decyzji
Zamawiaj^cego (w szczegolnosci od posiadania przez Zamawiaj^cego srodkow finansowych
w odpowiedniej wysokosci).
3.

Realizacja prawa opcji b?dzie polegaia na dostarczeniu wskazanych przez Zamawiaj^cego elementow
(do 14 szt. dyskow NL-SAS) oraz ich wdrozeniu w macierzy, o ktorej mowa w ust.l. Opis dyskow
NL-SAS obj?tych prawem opcji jest tozsamy (identyczny) z opisem dyskow obj?tych zamowieniem
gwarantowanym.

4.

Wykonawcy nie przysiugujq. zadne roszczenia w stpsunku do Zamawiaj^,cego w prz)rpadku

5.

nieskorzystania przez Zamawiajq,cego z prawa opcji b^dz w przypadku skorzystania z prawa opcji w
niepelnym zakresie.
JeZeli do uzyskania wymaganej funkcjonalnosci macierzy dyskowej potrzebne s^ dodatkowe licencje,

Wykonawca Zobowi^zuje si? je dostarczyc w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Pod poj?ciem „oprogramowanie" nalezy rozumiec wszeUde oprogramowanie niezb?dne do uzyskania
wymaganych

przez Zamawiaj^cego funkcjonalnosci macierzy dyskowej, w tym wszelkie

oprogramowanie wbudowane oraz oprogramowanie zarz^dzaj^ce uzywane przez macierz dyskowq,
a fakze dyski, niezb?dne do ich pracy.
W szczegolnosci pod poj?ciern „oprogramowanie" nalezy rozumiec oprogramowanie, o ktorym
mowa w pkt I lit. A poz. 9 oraz pkt. I lit. B poz.4 formularza opis przedmiotu zamowienia.
Pod poj?ciem „producent" nalezy rozumiec rowniez przedstawiciela producenta.

^ ns,

A

H

,,n, ■r.c -K.

1

J -

Nf zamowienia: 9/pn/2019
wzor umowy
Pod poj^ciem „przedstawidel producenta" nalezy zas rozumiec podmiot formalnie upowazniony
przez producenta do wykonania w imieniu producenta okredonych czynnosci.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? na prosb? ktorejkolwiek z osob wskazanycb w §4 ust.l lub ust.2 umowy
niezwiocznie przedlozyc Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie deklaracji zgodnosci
CE.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze
ewentualne nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem umowy jednej z osob Wskazanycb w §4
ustl b^dz ust.2 uniowy w terminie wskazanym w § 2 ust.l (zamowienie gwarantowane) oraz § 2 ust.2
zd. 1 (prawo opcji).

8. Zamawiaj^cy z tytulu zrealizowania calego przedmiotu umowy zobowi^zuje si? zaplacic Wykonawcy
wynagrodzenie calkowite okredone w §3 ust.l umowy.

9. W toku reaHzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, wprowadzic
podwykonawc? b^dz zrezygnowac z podwykonawcy. Zmiana, wprowadzenie nowego
podwykonawcy b^dz rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy. JezeU
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powolywai si? na zasadach okredonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania speiniania wamnkow
udzialu w post?powaniu, wykonawca jest obowi^zany wykazac zamawiaj^cemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywai si? w trakcie post?powania o udzielenie
zamowienia —

dotyc^

10. Wykonawca powiersyi podwykonawy!podnykonawcom, cc^sc Tymowienia wskaripnci w oferde Wykonawy ^oi(onej
w ^amowieniu nr 9Ipnj2019, jt.
podwykonawcow — c(apis stosownie do tresci oferty

Ir^mowienk c^stanie ^eali^wane

udcqatu

§2

Termin i miejsce realizacji umowy

1.
2.

3.

Wykonawca zobowi^zuje si? zreabzowac przedmiot obj?ty zamowieniem gwarantowanym

w terminie do 60 dni licz^c od dnia zawarcia umowy,z zastrzezeniem postanowien §7 umowy.
W przypadku skorzystafiia przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, Wykonawca zobowi^zuje si?
zrealizowac przedmiot obj?ty prawem opcji w terminie do 60 dni licz^c od dnia przekazania
Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiaj^.cy przekaze Wykonawcy
jednorazow^. pisemn^ informacj? o skorzystaniu b^,dz nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^u 21 dni
licz^c od dnia zawarcia umowy. W informacji o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiaj^cy wskaze,
z jakiej liczby elementow chce skorzystac.
Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach umowy (licencje na oprogramowanie
komputerowe) zostaj^ udzielone na czas nieoznaczony. Wykonawca oswiadcza, iz posiada prawo
do ich dystrybuowania i sprzedazy, nie naruszaj^c praw innych osob lub podmiotow, w tym praw
autorskich, prawa wlasnosci, praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz,
ze Wykonawca ponosi z tego tymlu calkowit^. odpowiedzialnosc prawn^i finansow%
Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy uprawniaj^ Zamawiaj^cego do uzytkowania

dost^czonych wersji oprogramowania (wraz z wszelkimi aktualizacjami, zmianami i modyfikacjarni)
zgodnie z ich przeznaczeniem w pelnym zakresie ich funkcjonalnosci.
4. "Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc macierz oraz dyski (zarowno obj?te zamowieniem
gwarantowanym, jak i prawem opcji) wlasnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko do miejsca
- znajduj^cego si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (miejsce dostawy oraz czynttosci

^

wdrozeniowych), a nast?pnie wdrozyc dyski w macierzy, do ktorej dyski s^ przeznaczone.

A ^

J

.

AI

2

Nr zamowienia: 9/pn/2019
wzor umowy
5. Dostawa oraz wykonanie czynnosci wdrozeniowych sprz^tu (zarowno zamowienia gwarantowanego,
jak i obj^tego prawem opcji) winna zostac potwierdzona protokotem dostawy i wdroipnia, ktory winien
bye sporz^dzony zgodnie ze wzorem protokoiu dostawy i wdrozenia, stanowi^cym zai^cznik nr 5 do
umowy.

6. Konkretny termin (dzien) dostawy wraz z wdrozeniem Wykonawca zobowistzuje si? uzgodnic
z Zamawiaj^cym telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronieznej, odpowiednio pod numer

7.
8.
9.

telefonu lub na adres e-mail wskazany w §4 ust.2 umowy, z zastrzezeniem, iz termin ten nie moze
naruszac terminu wskazanego odpowiednio w §2 ust.l lub §2 ust2 zd.l umowy.
Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na reaUzacj? zamowienia gwarantowanego dostawami cz?sciowymi.
Niebezpieczenstwo utraty lub uszkodzenia dostarczanego i wdrazanego przedmiotu umowy
przechodzi na Zamawiaj^cego z chwil^ podpisaniaprotokolu dostawy i wdro^nia.
Podpisanie protokotu dostany i wdrozenia dotycz^cego zamowienia gwarantowanego zostarde uznane za
tozsame z potwierdzeniem nalezytego wykonania unaowy i b?dzie podstaw% zwrotu do 70% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w sytuacji zgodnosci realizacji zamowienia
gwarantowanego z umow^.

10. Obpwi^zek sporz^dzenia protokolow, o ktorych mowa w . niniejszej umowie, spoczywa na
Wykonawcy. Protokoly winny zostac podpisane przez przedstawicieli obu Stton umowy,
o ktorych mowa odpowiednio w §4 ust.2 oraz ust.3 umowy.
§3

Wynagtodzenie i sposob zaplaty

1. Z tytulu wykonania zamowienia gwarantowanego Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy ■wynagrodzenie
w wysokosci:
netto:

zl brutto (slownie:

zlotych brutto), w tym wynagrodzeiiie

zl, zgodnie z pktIzai^,cznika nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

(UwagaipktI^atcics^ika nr 2 spstaniepipygotowany w oparciu opkt 1A Jormulars(a ofertg).
W prpypadku. gdy obowia^ek podatkowy srgodnie y prsrepisami o podatku od towarow i using bedne pocsymai na
7,amaiviajaiym ust.1 brmi: Z tytulu wykonania zamowienia gwarantowanego Zamawiaj^cy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci:

zl (slownie:

zlotych), bez podatku

od towarow iuslug, zgodnie z pktIzal^cznika nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty, oplaty, podatki
i naleznosci zwi^zane z realizacji zamowienia gwarantowanego, w tym koszty transportu
do wskazanego miejsca i rozladunku, ubezpieczenia przedmiotu zamowienia gwarantowanego, koszty
czynnosci wdrozeniowych, a takze koszty zwd^zane z reaHzacji zobowiizah z tytulu gwarancji
1 r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia gwarantowanego.
W prsypadku. gdv obowia^ek podatkowy zgodnie y prsrepisami o podatku od towarow i ustug hedm spocTywat na
Zamawiajanm w ust.2 inpinepoprvednku dopisuie sie: „za wyj^tkiem podatku od towarow i uslug (VAT)".
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiajicego z prawa opcji, Zamawiajicy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci obhczonej jako iloczyn ceny jednostkowej podanej w pkt II zalicznika nr
2 do umowy — kalkulacja cenowa oraz zamowionej w ramach opcji Hosci sztuk, nie wi?cej niz
zl brutto.

Cena podana w pkt II zalicznika nr 2 do umowy zawiera odpowiednio wszelkie koszty, oplaty, podatki
i naleznosci zwi^zane z reahzacji prawa opcji, w tym koszty transportu do wskazanego miejsca
i rozladunku, ubezpieczenia przedmiotu umowy obj?tego prawem opcji, koszty czynnosci
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wdrozeniowych, a takze koszty zwi^zane z realizacj^ zobowi^zan z tytulu gwarancji i r^kojmi za wady
przedmiotu opcji,

(Uivaga:pkt 11

nr2 vpstaniepr^gotowanj w oparciu o pkt IBfomulanp oferty).

W prrgpadku, gdy ohowig^ek bodatkowy ^vodnie y pmpisami o podatku od. towarom i usim hedi'k .pnc^yivai
'ust3in ftnepoprrecinku dopisuje sie:„za wyj^tkiem podatku od towarow i usiug (VAT)".

na Lamawiaiac\im vu i

4. Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragtafo, nast^pi w formie polecenia
przelewu w terminie do 30 dni licz^c od dnia dostarczenia do siedziby Zatnawiajq,cego przez
Wykonawc? prawidiowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokoiu dostawj i wdrof^enia,
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.

5. Zapiata wynagtodzenia, o ktorym mowa w ust.3 niniejszego paragrafa, nast^i w formie polecenia
przelewu w terminie do 30 dni liczq,c od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego przez
Wykonawc? prawidiowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokoiu dostawj i wdro^enia
potwierdzaj^cego realizacj? prawa opcji, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.
6. JezeH zakohczenie reahzacji umowy przez Wykonawc? do dnia 20.01.2020 r. nie b?dzie mozliwe,

Zamawiaj^cy b?dzie mial prawo do rozwi^zania umowy albo odst^pienia od umowy
oraz w zakresie uregulowanym w § 7 umowy nahczenia Wykonawcy kary w wysokosci okreslonej
w § 6 ust.l lit a umowy.

7. Wartosc faktury VAT wystawionej na podstawie ust.4 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczyc
kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Wartosc faktury VAT wystawionej na podstawie ust.5 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczyc
kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca zobowit^zuje si? do wystawienia i dostarczenia faktury VAT w terminie zgodnym
z obowi^zuj{\,cymi przepisami, najpozniej w dniu 24.01.2020 r. W przypadku wystawienia
i dostarczenia Zamawiaj^cemu faktury VAT po tym terminie, Zamawiaj^cy b?dzie uprawniony
do odst^ienia od umowy z zachowaniem zasad okreslonych w §7 umowy oraz do naUczenia
Wykonawcy kary umownej w wySokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w ust.l
niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca zobowi^zuje si? do wystawienia i dostarczenia danej faktury VAT z tytulu niniejszej
umowy w terminie zgodnym z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa.
11. Na fakturze VAT Wykonawca wimen umiescic nast?puj^ce dane nabywcy: Narodowy Fundusz
Zdrowia z siedziby w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^
i platnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedziby w Katowicach, ul. Kossutha
13, 40-844 Katowice.

12. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzieh obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.
13. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, UcZone
od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zaplaty.

14. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trZeci^
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

15. W przypadku ustawowej zmjany stawki podatku VAT w okresie przed zakohczeniem dostawy wraz z
wdrozeniem, zmiana zostanie uwzgl?dniona w umowie. W przypadku zwi?kszenia stawki podatku
VAT, wynagrodzenie netto z tytulu umowy, w tym takze ceny (wartosci) netto podane odpowiednio
w pkt I i pkt II zal^cznika nr 2 do umowy, zostanie obnizone w taki sposob, aby po doUczeniu
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aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie nie przekroczyio odpowiednio ceny za
zamowienie gwarantowane oraz za zamowienie obj^te prawem opcji.

W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do cen (wartosci) netto podanych w umowie, w tym
w zai^czniku nr 2 do umowy,zostanie doKczony podatek VAT w obowi^zuj^eej (nizszej) wysokosci.
Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami zostanie wprowadzona w drodze
pisemnego aneksu do umowy.
§4

1. Osob^, zobowijtzan^ i uprawnion% ze strony Zamawiaj^cego do staiego nadzom nad realizacj^
niniejszej umowy w zakresie ,,formalnym, jest:
lub

, tel

, tel

, adres e-mail;

,adres e-mail:

2. Osob^ zobowi^zan^ i uprawnion^, ze strony Zamawiajs^cego do staiego nadzoru nad reaUzacj^
niniejszej umowy w zakresie merytorycznym oraz upowaznion^ do podpisania protokolow,
0 ktorych mowa w niniejszej umowie, jest:
, tel
, adres e-mail:
lub
, tel.
, adres e-mail:
Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych
osob.

3. Osob% upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisywania protokolow, o ktorych mowa
w niniejszej umowie oraz zobowi^zan^, do nadzorowania reaHzacji umowy jest
,tel
,
tel. kom

,adres e-mail:

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

Warunki gwarancji i t^kojmi za wady ptzedmiotu umowy

1.

2.
3.

Wykonawca udziela 36 - miesi?cznej gwarancji i r^kojmi za wady przedmiom umowy na warunkach
okreslonych w nimejszym paragrafie oraz w zal^czniku nr 1 do umowy. Bieg okresu gwarancji
1 r^kojmi za wady liczony jest od dnia podpisania protokoiu dostawj i wdro^nia, odpowiednio
przedmiotu obj?tego zamowieniem gwarantowanym b^dz przedmiotu obj^tego prawem opcji
(realizacja prawa opcji — w zaleznosci od decyzji Zamawiaj^cego).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za realizacj? przedmiom umowy.
Wykonawca zobowi^zuje si? do usuni?cia wad fizycznych przedmiom umowy (naprawa) lub
do dostarczenia nowego przedmiom wolnego od wad (wymiana), jezeli wady ujawnia si? w okresie

gwarancji.
4. Wymiana przez Wykonawc? przedmiom wadUwego na nowy wolny od wad nastapi w dwoch
przypadkach:
a) na zadanie Zamawiajacego - jezeli w okresie gwarancji dokonane zostaiy co najmniej dwie

naprawy, a przedmiot jest nadal wadliwy. W takim przypadku Zamawiajacy zglosi Wykonawcy
zadanie wymiany w trybie wskazanym w ust.8;
b) na wniosek Wykonawcy - jezeli usuni?cie wady wiazaloby si? z nadmiemym utmdnieniem dla
Wykonawcy lub byloby nieuzasadnione ekonomicznie. W takim przypadku Wykonawca zglosi
zamiar dokonania wymiany Zamawiajacemu za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail:

5.

lub na numer faksu Zamawiajacego:

W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek okolicznosci uzasadniajacej zadanie wymiany opisanej
w ust.4 lit.a lub lit.b niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si? do wymiany przedmiom
umowy na wolny od wad wraz z jego dostarczeniem i wykonaniem czynnosci wdrozeniowych
w miejscu, o ktorym mowa w §2 ust.4 umowy, w terminie do 7 dni liczac od dnia zgloszenia
dokonanego z zachowaniem zasad wskazanych odpowiednio w ust. 4 lit.a lub lit.b.
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6. W przypadku zgioszenia przez Zamawiaj^cego nieprawidiowosci lub innych problemow
dotycz^cych sprz?tu (w tym oprogramowania), Wykonawca zobowi^zuje si^ zapewnic czas reakcji
(czas przyst^pienia) oraz czas naprawy zgodne z okreslonymi w pkt IV zalstcznika nr 1 do umowy.'
Konkretne wamnki realizacji naprawy b?d^ kazdorazowo uzgadniane z Zamawiaj^cym w. drodze
korespondencji e-mail (a'dresy e-mail wskazane w ust.8). Czynnoki Wykonawcy b?d^ kpntynuowane
az do protokolamegO usunigcia nieprawidlowosci.

7. Wszelkie koszty zwi^zane z napraws), b^dz wymian^ ktoregokolwiek z elementow skladaj^cych si?
na przedmiot umowy, w tym kosZty ich odinstalowania, transportu i ponownego wdrozenia, ponosi
Wykonawca.

8. Wszelkie zgloszenia w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiaj^cego b5),dz z tytulu rpkojmi
za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy, mog^ bye skutecznie przekazane przez Zamawiaj^cego
za posrednictwem nastppuj^cych kanalow kontaktu; poczty elektronicznej na adres e-mail;
i/lub faksu:
i/lub telefonu:
i/lub udostppnionego portalu
internetowego jw dniu s^awarcia umowj Wykonawca wskai(e konkretne kanaty kontaktu, tj. co najmniej dwaj.'
Fakt otrzymania zgloszenia Wykonawca zobowi^zuje sip kazdorazowo niezwlocznie potwierdzic
Zamawiaj^cemu.

Wykonawca zobowi^zuje sip niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego o kazdej zmianie dotycz^cej
wskazanych w ust.8 zd.l kanalow kontaktu (informacja taka winna zostac przekazana Zamawiaj^cemu na
pismie lub faksem:
lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
), pod
rygorem uznania zgloszenia dokonanego przez Zamawiaj^cego ww. kanalami kontaktu za skuteczne.

Wykonawca zapewnia dostppnosc zglaszania nieprawidlowosci lub innych problemow dotycz^cych
sprzptu (w tym oprogramowania) zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do umowy(okno czasowe dla dokonywania
•zgloszeh).

9.' Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu ewentualne dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu
podpisatiiaprotokoiu dostawy i wdrozenia (odpowiednio: spmowieniagwarantowanego ipfawa opgi). Wykonawca
oswiadcza, iz posiada gwarancjp producenta sprzptu.

10. Wamnki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych przedmiotu umowy nie mog^ bye
sprzeczne z wamnkami gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej

sytuacji, Strony zwi^Zane s^ postanowieniami niniejszej umowy. Wamnki gwarancji opisane
w dokumentach gwarancyjnych mogq,bye korzystniejsze od okreslonych w umowie.
11. Uprawnienia i zobowi^zania z tytulu rpkojmi za wady okreslajq. przepisy kodeksu cjrwilnego.
12.- Zasady opisane w niniejszym

paragrafie

maj^, zastosowanie zarowno do zamowienia -

gwarantowanego, jak i przedmiotu objptego prawem opcji.
§6

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca- zobowiq,zuje sip zaplacic
Zamawiaj^cemu karp umown^:

a) w wysokosci 10% wynagrodzenia bmtto okreslonego w §3 ust.l umowy, w przypadku odst^pienia
od umowy b^dz rozwi^zania umowy przez Zamawiaj^cego z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy,
o ktorych mowa odpowiednio w §7 ust.l pkt 1 oraz pkt 2, a takze jezeli Wykonawca zfozy
oswiadczenie o odst^ieniu od umowy b^dz o rozwi^zaniu umowy. Postanowienia ust.l lit.a nie
namszaj^postanowieh ust.4 niniejszego paragrafu;

- b) w wysokosci 100,00 z\ za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.l
umowy.

c) w wysokosci 100,00 z\ za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.2 zd.l
umo\^ z zastrzezeniem §7 ust.l pkt.2 umowy;

\ ■
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d) w wysokosd 200,00 zi za kazdy dzien opoznienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad
w stosunku do terminu okredonego w §5 ust.5 umowy;

e) w wysokosd 300,00 zi za kazd^ rozpocz?t% godzin? opoznienia w stosunku do czasu reakcji (czasu
przyst^pienia), o ktorym mowa w pkt IV pkt 3 ppkt 5 zai^cznika nr 1 do umowy, Uczonego
w ramach okna czasowego okredonego w pkt IV pkt 3 ppkt 4 zal^cznika nr 1 do umowy (przez
godzinq opoznienia nalezy rozumiec godzin? mieszcz^c^ si? w oknie czasowym dla dokonywania
zgioszen, o ktorym mowa w pkt IV pkt 3 ppkt 4 zals^cznika nr 1 do umowy);

f) w wysokosd 300,00 zi za kazdy dzien opoznienia w stosunku do czasu naprawy, o ktorym mowa
w pkt IV pkt 3 ppkt 6 zal^cznika nr 1 do umowy, liczonego w ramach okna czasowego okredonego
w pkt IV pkt 3 ppkt 4 zal^cznika nr 1 do umowy;

g) w wysokosd 500,00 zi za kazdy przypadek braku mozhwosci skutecznego przekazania przez
Zamawiaj^cegb zgloszenia, o ktorym mowa w §5 ust.8 urnowy, trwaj^cy diuzej iiiz 2 godziny (przez
godzin? w omawianym przypadku nalezy rozumiec godzin? mieszcz^c^. si? w oknie czasowym dla
dokonywania zgioszen, o ktorym mowa w pkt IV pkt 3 ppkt 4 zal^cznika nr 1 do umowy);
h) w wysokosd oraz na zasadach okredonych w zal^czrdku nr 3 do umowy — Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ.

2. Zamawiajq^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosd
rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w terminie 14 dni Hcz^c od daty otrzymania wezwania
do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mu
kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od k^,z dowokiej naleznosci Wykpnawcy, jakj;. ma on w stosunku
do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosd z wynagrodzenia).
4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^pienia okolicznosci sily wyzszej
w rozumieniu przyjptym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewnptrzne, niemoznosc jego
przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne
dzialania przyrody,zamieszki uUczne, o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.
W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy
Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zainawiaj^cego na pismie oraz uzyskac
pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwaUfikacji 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 odst^pienie od umowy
b%dz rozwi^zanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminu

wykonania zamowienia b^dz innego terminu, zostalo spowodowane okolicznosciami lez^cymi po stronie
Zamawiaj^cego.
Odst^tpienie od umowy; tozwit^zanie umowy(w przypadku opofnienia przekraczaji^cego dat?
20.01.2020 t.I

§7

1.

Z uwagi na okolicznosc, iz przedmiot umowy jest finansowany ze dodkow inwestycyjnych roku

2019, Zamawiaj^cy zastrzega, iz w przypadku opoznienia w dostawie sprz?tu w stosunku do terminu,
o ktorym mowa w §2 ust.l albo w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust.2 zd. pierwsze
umowy, przekraczaj^cego dat? 20.01.2020 r., Zamawiaj^cy b?dzie mogl skorzystac z prawa do:
1) odstapienia od umowy:
a) w sytuacji, gdy w terminie do dnia 20.01.2020 r. Wykonawca nie dostarczy zadnego sprz?tu albo w
sytuacji, gdy w terminie do dnia 20.01.2020 r. Wykonawca wykona wyl^cznie prawo opcji;

OA/
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b) w sytuacji, gdy mimo dostarczenia caiego sprz^tu, co do ktorego Zamawiajiicy dokonai odbioru
(protokoJ: dostawy i wdrozenia), Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy Zamawiaj^cemu w terminie
do dnia 24.01.2020 r. zadnej faktury.VAT.

2) rozAyjqzania—umowy pod warunkiem, ze nie zachodzi jednoczesnie przesianka odst^pienia
od umowy, o ktorej mowa w ust.1 pkt 1 lit.a lub lit.b:

a) w przypadku, gdy w termime do dnia. 20.01.2020 r. Wykonawca nie wykonal caiego przedmiotu
zamowienia gwatantowanego (zapis b^dzie miai odpowiednie zastosowanie w przypadku
niewykonania przez Wykonawc? prawa opcji);

b) w sytuacji, gdy w stosunku do cz?ki dostarczonego sprz^tu, co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal
odbioru (protokol dostawy i wdrozenia), Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy Zamawiaj^cemu w
terminie do dnia 24.01.2020 r. danej faktury VAT;

2.

Odst^pienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno nast^pic poprzez pisemne
oswiadczenie ziozone Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw? odst^pienia
od umowy. Odst^pienie od umowy winno nast^pic w terminie do 7 dni licz^c od dnia powzi^cia
wiadomosci o przyczynie odst^pienia poprzez pisemne oswiadczenie ziozone Wykonawcy.
W przypadku odst^pienia od umowy Wykonawcy nie przysiuguj^ z tego tytulu zadne roszczenia
w stosunku do Zamawiaj^cego.

3.

4.

Rozwi^zanie umowy winno nast^pic poprzez pisemne oswiadczenie ziozone Wykonawcy
ze wskazaniem na okoUcznosci stanowi^ce podstaw? rozwi^zania umowy. Rozwi^zanie umowy
nastgpuje ze skutkiem natychmiastowym w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia.
W przypadku rozwi^zania umowy WykonawCa otrzyma wynagrodzenie jedynie za sprz^t faktycznie
dostarczony i wdrozony Zamawiaj^cemu do dnia rozwi^zania umowy, co do ktorego Zamawiaj^cy
dokonai odbioru (protokol dostawy i wdrozenia), a faktura VAT za ten sprzgt zostala wystawiona i
dostarczona Zamawiaj^cemu do dnia 24.01.2020 r.

5.

W przypadku odst^pienia od umowy Zamawiaj^cemu przysluguje uprawnienie do naliczenia
Wykonawcy kary umownej (niezaleznie od innych kar umownych) w wysokosci 10% wynagrodzenia,

6.

o ktorym mowa w §3 ust.l umowy,z zastrzezeniem §6 ust.2 umowy.
W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cemu przysluguje odpowiednio uprawnienie do

naliczenia Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej w.wysokosci 10%
wartosci brutto sprzgtu hiedostarczonego w terminie do dnia 20.01.2020 r. b^dz uprawnienie.
do naliczenia Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej w wysokosci 10%
wartosci brutto, na jak^ miala opiewac niewystawiona lub niedostarczona faktura VAT,
z zastrzezeniem §6 ust.2 umowy.
§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
zl (slownie:
zlotych), CO stanowi 10% ceny oferty (tj. ceny za zamowienie gwarantowane). Zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie:

.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh pubhcznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ciqglbsci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest
poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie
wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

Ho
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wzor umowy

3. W okresach przysiuguji^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (odpowiednio 70 % i 30%),
Zamawiaj^cy nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^ienia z roszczeniem z tytuiu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^piio w oktesie waznosci
zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie zostaio wniesione w fornue dokumentu - w okresie waznosci
dokumentu).

4. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostanjj, zgodnie z art 151 Prawa zamowien publicznych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umoy^ zostanie zwrocone w dwoch cz^sciach. Do 70% kwoty
wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni Hcz^c od dnia nalezytego wykonania
zamowienia gwarantowanego, tj. od dnia podpisania protokoiu dostany i wdro^nia dotycz^cego zamowienia
gwarantowanego. Pozostale do 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r^kojmi za wady uwzgl^dniaj^cego
rowniez uplyw r^kojmi za wady przedmiotu umowy obj^tego prawem opcji (jezeli Zamawiaj^cy skorzysta
z prawa opcji).
§9

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w reaJizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost^p do urz^dzen, pomieszczen Zamawiaj^cego
w zwi^zku z realizacj^ niniejszej umowy, w tym w okresie reaHzowania zobowi^zan z tytuiu gwarancji
i r^kojmi za wady,zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotycz^cych
Zamawiaj^cego, w tym technicznych, Snansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych
osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, 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? wykonujq,c obowi^zki wynikaj^ce z niniejszej umowy
(np. podwykonawcy). Odpowiedziakiosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ stanowi^ca zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Ujawmenie informacji poufnej, a takze nieziozenie Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zachodz^
przeslanki do zlozenia takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiaj^cego do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ,a takze do
powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
stanowi zalacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych
przez Wykonawc? 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.

4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedklada jednej z osob,
0 ktorych mowa w §5 ust.2 umowy,niezwlocznie po zawarciu umowy.
§10

1. Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc dostarczenia i wdrozenia przez Wykonawc?, na jego pisemny wniosek
1 za zgod^ Zamawiajq,cego, innego modelu macierzy tego samego producenta niz model wskazany przez

Cft/ H

Nf zamowieiiia; 9/pn/2019
wzor umowy
Wykonawc? w ofercie ziozonej w zamowieniu nr 9/pn/2019, pod warunkiem i^cznego speinienia
ponizszych przesianek;
a)

inny model macierzy tego samego producenta b^dzie spelnial wymogi opisane w zamowieniu

nr 9/pn/2019, tj. nie bgdzie gorszy od modelu wskazanego w ofercie Wykonawcy ziozonej
w zamowieniu nr 9/pn/2019 biorq,c pod uwag? kompleksow^ ocen? parametrow oraz eel zakupu
macierzy;
b) inny model macierzy nie spowoduje podwyzszenia wynagrodzenia odpowiednio za zamowienie-

gwarantowane oraz za przedmiot obj?ty prawem opcji (wynagrodzenie moze jednak zostac
obniione);
c)

Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta macierzy potwierdzaj^ce,
iz model macierzy wskazany w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr 9/pn/2019 nie jest
mozliwy do dostarczenia przez Wykonawc?,

Zasady dotycz^ce mozliwosci dostarczenia i wdrozenia innego modelu tego samego producenta, opisane
powyzej (lit. a-c), maj% odpowiednie zastosowanie do dyskow NL-SAS.

2. Zmiana, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie, wymaga sporz^dzenia pisemnego aneksu do umowy
poprzedzonego pisemn^ zgod^ Zamawiaj^cego. Zmiana ta nie ma wpiywu na bieg terminu wykonania
umowy. Jezeli zmiana modelu b?dzie oznaczaia obnizenie wynagrodzenia odpowiednio za zamowienie
gwarantowane oraz za przedmiot obj^ty prawem opcji, niniejsze zostanie obj^te tresci^ ww. aneksu do
umowy.

§11

1. Umowa niniejsza zostaia zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien pubUcznych.
2. W sprawach nieuregulowanych postandwieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien pubKcznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Umowa b^dzie reaHzowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy ziozon^ w zamowieniu nr 9/pn/2019.
4. Ewentualne spory powstaie na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygnigciu s^du
wiasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).
5. Umowa zostaia sporz^dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiaj^cy,jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
ZAMAWIAJ4CY

WYKONAWCA

Zaii^cznik nr 1 do umowy zostanie ptzygotowany w oparciu o formularz opis przedmiotu
zamowienia.

Zaiqczniknr2 do umowyzostanie ptzygotowany w oparciu o pkt lA ipktIB formularza oferty.
Zatqcznik m 3 do umowy zostanie ptzygotowany w oparciu o wzor umowy o zachowaniu

'^poujSiosci wNPZzatqczony do wzotu niniejszej umowy
Zafqcznik nr 4 do umowyzostanie ptzygotowany w oparciu o wzor zat^^czony do wzotu niniejszej
>ximowy

^Zatqcztiik tit 5 do umowy — wzor protokotow dostawy i wdrozenia - zostanie przygotowatiy
w oparciu o wzorzatqczony do wzotu niniejszej umowy
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu

w Katowicach pomi^dzy;

Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim z siedzibq
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:
- Sl^skiego Oddzlatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala:
na podstawie petnomocnictwa nr
zdnia

,

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"
a

z siedzib^ w

adres:

prowadzonego przez

wpisanym do
pod numerem

/jezeii dotyczy/,

NIP:

, REGON:

, wysokosc kapitalu zaktadowego:

/jezeii

dotyczy/,
w imieniu ktorego dziata:
0 tresci nast^puj^cej:

, zwanym dalej „Wykonawc^",

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr
z dnia
ktorej przedmiotem jest
Dostawa macierzy do sktadowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym, zwanej
dalej „umowg podstawow^", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych
udost^pnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiaj^, co
nast^puje:
§1

llekroc w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczaj^ one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane
w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dziatalnosci Zamawiaj^cego lub
przedsi^wzi^c Zamawiajqcego zwi^zanych z realizacji umowy podstawowej,
2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwiqzku z
reaiizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez
Zamawiajicego, ktore zostaty utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.
Nie stanowii Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia sq
powszechnie znane lub jawne.
§2

1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje si§ do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie
od formy, wjakiej zostaty mu przekazane;

^

[/|^ yt
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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 znajduj^ si^ one w posiadanlu
Wykonawcy:

4) ujawnienia

Informacji

Poufnych

wyf^cznie

osobom

bior^cym

udziat

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te
niezb^dne dia prawidlowej realizacji umowy podstawowej;
5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,
0 poufnym charakterze udost^pnianych i przekazywanych im Informacji poufnych,
pouczenia ich w sprawie traktowania tych Informacji jako poufnych oraz odebrania
od tych osob oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy o zachowaniu
poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych
w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie
na tak^ czynnosc pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie
niezb^dne w zwiqzku z realizacjq umowy podstawowej. Zamawiaj^cy zobowiqzuje
si^ do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej
osobom bior^cym udzial w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,
ktore okaz^ upowaznienie Zamawiajqcemu do udziatu w realizacji umowy
podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,
niezwtocznego zwrocenia Zamawiajqcemu lub zniszczenia na wtasny koszt
wszelkich materiatow zawieraj^cych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze
wszystkimi kopiami b^d^cymi w posiadanlu Wykonawcy. Sposob zniszczenia
materiatow winien uzyskac pisemny akceptacj^ Zamawiajqcego.
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowi^zkow dotycz^cych Informacji
Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu
kar^ umown^ w wysokosci 5.000,00 ztotych /stownie: pi§c tysi^cy 00/100 ztotych/
za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiaj^cego,
w terminie do 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.
3. Osoby bior^ce udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy
(niniejsze obejmuje wszelkie osoby wyst^puj^ce po stronie Wykonawcy, w tym
rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie
zobowi^zuj^ce ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru
okreslonego w zatqczniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia
Wykonawca zobowi^zuje si^ ztozyc Zamawiaj^cemu przed przystqpieniem do
faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob^. Obowi^zek powyzszy
dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cych czynnosci zwi^zane z wypetnianiem
Strona 2 z 5

Nr zam6wienia. 9/pn/2019

zat^cznik nr 3 do umowy - wzor Umowy
0 zachowaniu poufnoSci w NFZ

zobowi^zah 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,
Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwot^ 1.000,00 ztotych
/stownie: jeden tysiqc 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. Lqczna 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 catkowitego brutto wskazanego w §3 ust.1 umowy podstawowej.
6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,
odszkodowania za zawinione wytqcznie przez Wykonawcy ujawnienie Informacji
Poufnych, w wysokosci przewyzszaj^cej kar^ umown^, w przypadku, gdy szkoda
poniesiona przez Strong poszkodowanq z tego tytulu, przekracza wysokosc kary
umownej, o ktorej mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caty
czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakonczeniu lub wygasni^ciu,
a takze w okresie gwarancji i r^kojmi, bez wzgl^du na podstaw^ prawn^
(tak kontraktow^, jak i deliktowq) i przyczyn^ tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest
do szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:
a) przypadkow wyrz^dzenia szkody z winy umyslnej;
b) innych przypadkow okreslonych bezwzgl^dnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.
8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub daisi Podwykonawcy winni
zostac zobowi^zani przez Wykonawcy do przestrzegania zobowi^zah wynikaj^cych
z niniejszej umowy.
§3

1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych
ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowiqzujqcych przepisow
prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du b^dz
innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych,
niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiaj^cego przed dokonaniem ujawnienia.
3. Wykonawca zobowi^zany na mocy obowi^zujqcych przepisow prawa, wezwania s^du
lub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b^dzie
uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyt^cznie w zakresie wymaganym
prawem oraz zobowiqzany do podj^cia wszelkich uzasadnionych srodkow maj^cych

na celu upewnienie si^, ze Informacje Poufne sq traktowane jako poufne.
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§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy
przez swoich. pracownikow b^dz inne osoby, ktore b^d^ zaangazowane w proces
rsalizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow).
§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowi^zywania umowy podstawowej, z tym
ze zobowiqzanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Ppufnych
i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostajq w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej
umowy oraz umowy podstawowej, nie wyt^czajqc 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 Zamawiajqcego lub od niego
uzyskanych.
§7

1. Strony poddajq pod rozstrzygni^cie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,
vytasciwemu miejscowo ze wzgl^du na siedzib^ Zamawiajqcego sqdowi
powszechnemu.

2. Dp wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie
w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiqzujqce przepisy
prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§9

Zatqcznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania
poufnosci, ktore stanowi jej integraln^ czpsc.
§10

Niniejsza umowa sporz^dzOna zostata w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach,
z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzyrnuje
Wykonawca.
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zafqcznik nr 3 do umowy - wzor Umowy
0 zachowapiu poufnoSci w NFZ

Zatgcznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ- wzor Oswiadczenia

(imi^ i nazwisko)

(nr PESEL)
OSWIADCZENIE

o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentujqc w dniu

Wykonawc^ podczas

realizacji umowy tla dostaw^ maoierzy do skiadowania kopii zapasowych w Centrum

Zapasowym,z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowiqzuje si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas
realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaleznie od formy,

w jakiej zostaly mi przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy
podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wyf^cznie w celu realizacji umowy.
Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobOwych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwiqzane z realizacji
umowy.

Miejscowosc, data

Czytelny podpis

1-...4 dskwmmwi .
/>

r

Strona 5^5

mqr ^resa Uzdowsks

Nrzamowienia: 9/pn/2019

Za^cznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowiazaniu do zachowania poufnosci
KLAUZULA INFO^ACYJN^^
DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA W SL^SKIM ODDZIALE WOJEWODZKIM NFZ DANYCH
OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAHENTA W ZWI^ZKU ZZAWARCIEM
IREALIZACJ4 UMOWY(pzp)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europe]skiego 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne
rozporz^dzenie o ochronie danych)(dalej: RODO), podajemy nast^pujqce informacje:
•AbMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziaha Wojewodzkiego NFZ,
w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, z ktorym mog^ si? Pahstwo
skontaktowac w nast?pujqcy sposob:
■ listownie na adres siedziby adrainistratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,

■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl
•INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczqcych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddziai 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.pI
•CELT PODSTAWY PRZETWARZANIA

,

Panstwa dane osobowe b?d^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegaj^cego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na dostawQ macierzy do sktadowania kopii
zapasowych w Centrum Zapasowym, w siedzibie Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia (nr post?powania; 9/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.
•ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mog^ bye podmioty posiadaj^ce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzuj^cego. Dane osobowe mog^ zostac
przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego
•ZRODLO IKATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskai Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy - rowniezpodwykonawcow, w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.
•OKRES PRZECHOWYWANIA danych

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 wynikaj^cy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
•PRAWA OSOB,KTORYCH DANE DOTYCZ4
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczy przyshiguje:
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;
■ prawo do sprostowania danych;
■ prawo do ograniczenia przetwarzania;
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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 zqdah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.
•INFORMACJAG WYMOGU PODANIA DANYCH

;

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dne dla realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.
• INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI
ORAZ PROFILbWANIA

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

(imif i mrwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

0 zobowiazaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja pizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach,z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych,zobowiqzuje
si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji

umowy, przedmiotem ktorej jest Sistawa macierzy do skladowania kppii zapasowych
w Centrum Zapasowy'in, w okresie realizacji zamowienia, atakze po wygasni?ciu lub
rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu
realizacji umowy.

miejscowosc, data

czytelnypodpis
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Zatqcznik nr 5 do wzoru umowy

PROTOKOL DOSTAWYI WDROZENIA

(prawo opcji)

Miejsce dokonania dostawy:
Data dokonania dostawy:
Data wdrozenia:

Wykonawca:
(nazwa, adres)
Zamawiaj^cy:
(nazwa, adres)

Przedmiotem dostawy i wdrozenia w ramach umowy nr

z dnia ,

jest:
Lp

Nazwa przedmiotu

Ilosc'

Wartosc

'Numer seryjny

dostawy

Potwierdzenie kompletnosci dostawy:
•

TAK

•

NIE - zastrzezenia

Potwierdzenie zgodnosci przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:
• Zgodne
• Niezgodne - zastrzezenia

Potwierdzenie poprawnosci wdrozenia:
•

TAK

•

NIE - zastrzezenia

Wykaz dokumentdw dostarczonych wraz z przedmiotem umowy (jesli byly wymagane):

Podpisy:

1.

I.,

2.

2.,

(przedstawiciel Zamawiajqcego)

a. ^ cw f

(przedstawiciel Wykonawcy)

mgr Telesa Uzdowska

uwagi
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Zatgcznik nr 5 do wzoru umowy
PROTOKOL DOSTAWYI WDROZENIA

(zamowienie gwarantowane)

Miejsce dokonania dostawy:
Data dokonania dostawy:
Data wdrozeiiia:

Wykonawca:
(nazwa, adres)

Zamawiaj^cy:
(nazwa, adres)

Przedmiotem dostawy i wdrozenia w ramach umowy nr

z dnia,

jest:
Lp

Nazwa przedmiotu
dostawy

Ilosc

Wartosc

Numer seryjny

Potwierdzenie kompletnosci dostawy:
•

TAK

•

NIE - zastrzezenia

Potwierdzenie zgodnosci przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:
• Zgodne
• Niezgodne - zastrzezenia
Potwierdzenie poprawnosci wdrozenia:
•

TAK

•

NIE - zastrzezenia

Wykaz dokumentow dostarczonych wraz z przedmiotem umowy (jesli byly wymagane):

Podpisy:

1.
2.

(przedstawiciel Zamawiajqcego)

(przedstawiciel Wykonawcy)

RAPC

Cu ^

mgr Teresa &zdowska

uwagi
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Instrukcja dotycz^ca JEDZ

INSTRUKCJA DOTYCZ4CA JEDZ
JEDZ (oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu
w postfpowaniu)

1. Wsz^dzie, gdzie w niniejszej SIWZ mowa jest o ,jednoIitym dokumencie", „JednoIitym Europejskim
Dokumencie Zamowienia" albo „JEDZ", nalezy przez to rozumiec dokument sporz^dzony zgodnie
ze wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej(UE)2016/7 z dnia 05.01.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.3.16) wydanym na podstawie art. 59
ust.2 dyrektywy 2014/24/UE.
2. ZamawiaJacy informuje, ze w celu ulatwienia Wykonawcom wypelnienia jednolitego dokumentu,
do jego przygotowania wykorzystal narz^dzie udost^pnione przez Urz^d Zamowien Publicznych,
dost?pne pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/.

Informacja UZP dot. narz?dzia do przygotowania JEDZ:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzv/prawo-zamowien-publicznvch-regulacie/prawo-kraiowe/iednolitveuropeiski-dokument-zamowienia/elekfa-oniczne-narzedzie-do-wvpelniania-iedzespd

Instrukcja wypeiniania JEDZ zamieszczona na stronie internetowej UZP:

https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf flle/0015/32415/Insti'ukcia-^-wvpelniania-JEDZ-ESPD.pdf

W celu wypelnienia dokumentu JEDZ nale^ pobrac plik (format XML) ze strony internetowej

Slaskiego OW NFZ z ogloszeniem o zamowieniu oraz SIWZ. Nast^pnie nalezy zapisac go na
komputerze oraz wejsc na strong internetowa: https://espd.uzp.gov.pl/. zaimportowac pobrany plik oraz
wypelnic. Po wypelnieniu, JEDZ nale^ przeslac w postaci oraz zgodnie z zasadami okreslonymi
ponizej.

3. W przypadku niniejszego zamowienia, oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,
Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).
Dokument JEDZ nalezy zlozyc wraz z oferta>

Dokument JEDZ winien zostac zlozony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a nast^pnie zlozony wfaz z plikami stanowiacymi ofert?. Dokument JEDZ moze zostac
wraz z plikami stanowiacymi ofert? skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP).
Rowniez dokumenty JEDZ podmiotow skladajacych ofert? wspolnie oraz podmiotow udost^pniajacych
potencjal, skladane na formularzu JEDZ powinny miec form? dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdego z nich w zakresie w jakim potwierdzaja

^^ < CM
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Instrukcja dotycz^ca JEDZ

okolicznosci, o ktorych mowa w tresci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Aiialogiczny wymog dotyczy JEDZ
skJadanego przez podwykonawc?, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.

4. Szczegotowe wymagania techniczne.

a) Wykonawca wypelnia JEDZ, tworz^c- dokument elektroniczny. Wykonawca moze korzystac
z narz?dzia UZP ale rowniez moze korzystac z innych dost?pnych narz^dzi lub
oprogramowania, ktore

umozliwiaj^

wypelnienie

JEDZ

i

utworzenie

dokumentu

elektronicznego, w szczegolnosci w jednym z ponizszych formatow,
b) w odniesieniu do JEDZ Zamawiaj^cy dopuszcza w szczegolnosci nast?puj^cy. format

przesylanych danych: .pdf, .doc,.docx, .rtf, .xps, .odt.,i'l
c) po stworzeniu lub wygenerowania przez wykonawc? dokumentu elektronicznego JEDZ,

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym,

wystawionym przez dostawc? kwalifikowanej uslugi zaufania, b^d^cego podmiotem
swiadcz^cym uslugi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, speiniaj^ce wymogi bezpieczedstwa
okreslone w ustawie,^^'

d) obowi^zek zlozenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposob okreslony powyzej dotyczy rowniez JEDZ skladanego na wezwanie
w trybie art. 26 ust. 3 pzp (wezwanie do zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia JEDZ);

w takim przypadku JEDZ nalezy przeslac poczt^ elektroniczny (e-mail) na adres:
zamowieniapubliczne(^nfz-katowice.pi. W przypadku sktadania JEDZ na wezwanie. iego
uzupelniania lub poprawiania. plik zawieraiacv JEDZ nie iest w zaden sposob szyfrowany.

Informacje zawarte w JEDZ stanowiy wst^pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz speinia warunek udziahi w post?powaniu (por. art. 25a ust.l pkt 1, art. 25a ust.2 pzp).
Odnosnie Czesci IV JEDZ; Krvteria kwalifikacii

Wykonawca moze ograniczyc si? do wypelnienia sekcji a w cz?sci IV: Ogolne oswiadczenie dotyczyce
wszystkich kryteriow kwalifikacji.

W takim przypadku Wykonawca nie musi wypelniac zadnej z pozostalych.sekcji w cz?sci IV.

■t' Zamawiajycy okreslajyc dopuszczalne formaty danych w jakich moze zostad przedlo^ony.dokument JEDZ korzysta z katalogu
fprmatdw wskazanych w zatyczniku nr 2 do Rozporzydzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. wsprawie Krajqwych Ram

Interoperacyjnosci, minimalnycfi wymagan dia rejestrdw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

niinimainych wymagan dia systemdw teieinformatycznych. Nalezy pamlptad, ze wybdr okredlonych fofmatdw danych nie moze
prowadzld do naruszenla zasad uczciwej konkurencjl I rdwnego traktowania wykonawcow I jedndczesnle musi umozliwiac uzycie
kwallfikowanego podplsu elektronicznego.

PI Ustawa z dnia 5 wrzednia 2016 r. - o usfugach zaufania oraz Identyflkacjl elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
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