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swiadczenie wsparcia technicznego dia posiadanych przez Slqski OW NFZ urzqdzen

i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall

zal^cznikami do niniejszej SIWZ s^:
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praz zal^cznikiem nr 4 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze

wzorem oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

4. wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust3a pzp oraz podzielona platnosc
5. wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp

6. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa
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Nr zani6wienia: 23/pn/2020

I- Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaiacego ,

Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
2amowieniapubliczne@nfz-katowice.pl. strona internetowa: www nfy-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zam6wienia

Post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na pods^wie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych Q.t. Dz.U.2019.1843).
Rodzaj zamdwienia: ushiga.

Numer post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone Jest numerem 23/pn/2020. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiajqcym proszeni o pdwolywanie si^ na ww. numer.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotriych Warunkdw Zamdwienia" zwanej dalej takie „SIWZ" mowa jest
0 "pzp" lub „ustawie", naleiy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieA publicznych.
Ilekrod w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiajqcym", nale^ przez to rozumied ^Igski Oddzial Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (Slqski OW NFZ lub ̂ Igski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach"
nalezy przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest
0 „rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw" naleiy przez to rozumied rozpofzqdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo2:e iqdad zamawiajqcy od wykonawcy
w post^powaniu o udzielenie zamdwienia (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 1282).

in. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest ̂ wiadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Sl^ski OW NFZ urz^dzen
1 oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall zgodnie z zasadami okre^lonjmii w SIWZ, w tym w formularzu opis
przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy.
Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV): 72.61.10.00-6 ushigi w zakresie wsparcia technicznego.

»Uwaga! utyte w formularzu opis przedmiotu zamdwienia odnoszq sif do urzqdzen i oprogramowania

posiadanych przez Slqski OW NFZ. Formularz opis przedmiotu zamowienia zawiera informacje niezb^dne dla

zdefiniowania istniejqcego srodowiska firewall, ktdrego przedmiot obj^ty niniejszym zamdwieniem dotyczy.

Posluzenie si^ nazwami posiadanych elementdw srodowiska firewall jest zatem konieczne i nie stanowi wskazania

na znak towarowy, patent lub pochodzenie, na zrddlo lub szczegdlny proces, ktdry charakteryzuje przedmiot

zamdwienia; na konkretnego producenta, czy produkt.

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

» Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okre^lonych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia
oraz we wzorze umowy, ktdre stanowiq integraln^ cz?^d niniejszej- SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la

warunki ewentuabej zmiany treSci umowy stosownie do art. 144 ustl pkt 1 pzp.
» SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamdwienia, okre^la standardy jako^ciowe, o ktdrych mowa w art. 91

ust.2a pzp.

2. Skladai^c oferte Wvkonawca miedzv innvmi winien zloi^d nastepuiace o^wiadczenia, ktdrvch tre^d znaiduie si^
w formularzu opis przedmiotu zamdwienia:

I

1

ex
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» Oswiadczamy i zobowiqzujemy sif, it posiadamy wszelkie niezb^dne uprawnienia do swiqdczertia wsparcia
technicznego dla posiadanych przez ̂ Iqski OW NFZ urzqdzen i oprogramowania zabezpieczqjqcego firewall
w zakresie i na warmkach opisanych w formularzu opis przedmiotu zamowienia, bez naruszania uprawnien
Zamawiajqcego oraz prow innych osob b'qdz podmiotow. Oswiadczamy, it uzyskalismy wszelkie niezb^dne
zapewnienia do zlotenia powytszegp oswiadczenia.

» O^iadczamy i zobowiqzujemy si^, it czynno^ci polegajqce na naprawach urzqdzen/oprogramowania, b§dq
wykonywane przez osobf/osoby pofi'adajqce certyfikat co najmniej na poziomie eksperta zabezpieczen urzqdzen
i oprogramowania obj^tego przedmiotem zamowienia. Na etapie realizacji umowy, na tqdanie Zamawiajqcego

Wykonawca zobowiqzany b^dzie,przedstawic stosowny certyfikat

» Oswiadczamy i zobowiqzujemy si§, it Zamawiajqcemu w ramach umowy b^dzie przyslugiwal dost^p oraz prawo
do utywania wszelkich-aktualizacji, poprawek, nowych wersji oprogramowania (modulow) obj^tych wsparciem
technicznym oraz aktualnych sygnatur oprogramowania (modulow) objftych wsparciem technicznym, bez

naruszania prow innych osob bqdz podmiotow, w sposob i w zakresie niezb^dnym do korzystania z funkcji danego

systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym prawo do instalowania, wykorzystywania i kopiowania na uzytek

Zamawiajqcego.

Powy^ze oswiadczenia stanowi^ treS(3 oferty, a tym samym nie stanowi^ oSwiadczenia/dokumentu w rozumieniu

.  art.25 ust.l pkt 2 pzp.oraz rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrdw z dhia 26.07.2016 r. w sprawie r6dzaj6w

dokument6w, jakich moze i^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie zamdwienia (t.j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 1282.).

3. Warunki platnoSci.

Wamnki platnoSci zostaly okreSlone we wzorze umowy.

4. Inne informacie.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozIiwoSci skladania ofert cz^Sciowych.

• Zamawiaj^cy nie dopuszcza mo^IiwoSci skladania ofert wariantowych.

• Zamawiaj^cy nie przewiduje mo21iwoSci udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.

• Jezyk postepowania.

WyjaSnia si?, iz zgodnie z zasad^ wyra^on^ w art. 9 ust. 2 pzp, postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzi si? w j^zyku polskim. Wymdg art, 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwied publicznych wi^i:e sie z regulacj^

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j^zyku polskim (j.t. Dz.U.2019.1480), ktdra formuhije zasade utywania j^zyka

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

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

stosowanej terminoiogii naukowej i technicznej, znakdw towarowych; nazw handlowych oraz oznaczen
pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w jezyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

5. PodwvkonaWstwo.

• Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca mote powierzyd wykonanie cz^Sci zamdwienia podwykonawcy.

• Zamawiajecy na podstawie art. 36b ust.l pzp t^da wskazania przez Wvkonawce czeSci zamdwienia. ktdrych

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

(patrz pkt 8 formularza oferty).

• Zamawiaj^cy nie tqda informacji o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp,

w ceiu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziahi w postepowaniu.
•W przypadku zamdwieh na ushigi, ktdre maj^ byd wykonane w miejscu podlegajqcym bezpoSredniemu nadzorowi

Zamawiajqcego, Zamawiajqcy tqda, aby przed przystqpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sq jut

znane,.podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi,
2
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zaangaiowanych w takie ushigi. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyd realizacji ushigi (art. 36b ust.la pzp),

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo naleiy rozumied umow? w formie
pisemnej o charakterze odpfatnym, ktdrej przedmiotem ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz^Sd
zamowienia publicznego, zawart^ miidzy wybranym przez zamawiajqcego wykonawc^ a innym ppdmiotem
(podwykonawcq), a w przypadku zamdwieh publicznych na roboty budowlane takie miidzy podwykonawcq
a dalszym podwykonawc^ lub mi^dzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawcq nie jest producent, czy tei dystrybutor.

»Pod pojiciem „producent" nalezy rozumied rdwniei „przedstawiciela producenta". Pod pojiciem „przedstawiciel
producenta" naleiy za5 rozumied podmiot formalnie upowainiony przez producenta do wykonania w imieniu
producenta okre^lonych czynno^ci.

6. Wvmdg zatrudnienia napodstawie umowv o pracj fart. 29 ust.3a pzpl

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisie przedmiotu zamowienia na uslugi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykonawc^ na podstawie umowy o pracf osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U z 2020 r., poz. 1320).

Czynnosci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, okresla sii jako

czynnosci polegaj^ce na obshidze zgloszeh dokonywanych przez Zamawiajqcego w toku realizacji umowy,

tj. przyjmowanie zgloszen w ramach okna czasowego, w szczeg61no5ci w ramach infolinii (pod numerem telefonu)

oraz potwierdzanie przyjicia zgloszen.

Zeodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8apzp. wskazuie sip:

1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia os6b, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: najpdiniej w dniu

zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleino^ci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez

Wykonawci, czy podwykonawci) przedloiy Zamawiajqcemu (jednej z os6b wskazanych w umowie) pisemne

o^wiadczenie, ii osoba (osoby) wykonujqca w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynnosci polegajqce

na obshidze zgloszeh dokonywanych przez Zamawiajqcego w toku realizacji umowy, tj. przyjmowanie zgtoszeh

w ramach okna czasowego, w szczegdlno^ci w ramach infolinii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie

przyjicia zgloszeh, b^dzie zatrudniona na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy, w calym

okresie realizacji umowy.

O^wiadczenie (kompletne o^wiadczenie) winno zawierad rdwniez wykaz os6b (imi^ i nazwisko) zatrudnionych na

podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres obowiqzkdw

pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy o prac?, dokladne okre^lenie

podmiotu skiadajqcego o^wiadczenie, dat? zioienia o^wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztoienia

o^wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Niezlozenie kompletnego o^wiadczenia we wskazanym wyiej terminie przez Wykonawcy (lub podwykonawc?)

uprawnia Zamawiajqcego do skorzystania z mozliwo^ci rozwiqzania umowy, jeieli Wykonawca (lub

podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie z\oty\ wymaganego kompletnego o^wiadczenia,

i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysoko^ci 10% wynagrodzenia caikowitego brutto okre^lonego

w §3 ust.l umowy. Zastosowanie majq tu postanowienia §9 ust.2 umowy.
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liczb? osob (co najmniej 1) obslugujqcych zgloszenia w toku realizacji umowy nalezy podac w formularzu opis
przedmiotu zamdwienia.

2) Uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? lub podwykonawc?
wymagan, o kt6rych mowa w art. 29 ust.3a pzp; Zamawiajqcy zastrzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w
zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? lub podwykonawc? wymagaii, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a
pzp, dokumentowanych za pomocq o^wiadczenia wymaganego na podstawie pkt I:
a) motliwo^d ^:^dania po^wiadczonej za zgodnosd z oryginatem kopii umowy o prac? zatrudnionego

pracownika;

b) mozliwo^e 2^dania innych dokumentdw, np. dokumentdw potwierdzajqcych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
z informacjq o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci za^wiadczenia wlaSciwego oddzialu ZUS lub

•  dowoddw potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczen;
-  zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezb^dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prac^, w szczegdlno^ci imi? i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy o prac?, rodzaj umowy
o prac? oraz zakres obowiqzkdw pracownika.

c) mozIiwos6 zwrdcenia si? do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzi?cia wqtpliwosci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlo2y Zamawiaj^cemu na kaide wezwanie Zamawiaj^cego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? os6b wykonujqcych w trakcie realizacji umowy czynno^ci,
CO do ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

3) Sankcje z tytulu niespelnienia wymagad, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: okre^la wz6r umowy
(uprawnienie Zamawiaj^cego do skorzystania z moiliwo^ci rozwi^zania umowy, kary umowne).

4) Rodzaj czynnoSci niezb?dnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotycz^ wymagania zatrudnienia

na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? os6b wykonuj^cych czynno^ci w trakcie

realizacji zamdwienia: czynno^ci wskazane powyiej.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: w okresie od 01.02.2021 r. do dnia 31.12,2021 r.

2. Miejsce wykonania zamdwienia: ul. Kossutha 13 w Katowicach (za wyj^tkiem sytuacji nie wymagajqcych
fizycznego stawiermictwa ze strony Wykonawcy w ww. miejscu).

V. Warunki udzialu w nosteoowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegad si? Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spelniaj^ warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu
0 zamdwieniu,

Ad.l) Art. 22 ust.l pkt 1 dzd - nienodleganie wvkluczeniu.

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

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ o^wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, zaS w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwnie2 o^wiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moie przedstawid
dowody na to, 2e podj?te przez niego ^rodki s^ wystarczajqce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duczynienie

(5k ^
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pieni^^ne za doznanq krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujqce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wspdiprac^ z organami scigania oraz podj^cie konkretnych Srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu post^powaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jeieli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamowienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^wania tego zakazu (art. 24 ust8 pzp).

» Zamawiajqcy motQ wykluczy(3 Wykonawc? na kaidym etapie post?powama o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - Zamawiaj^cy nie okreSla (nie stawia) zadnych warunkdw udziatu
w post?powaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ustlb pzp).

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia wymdg niepodlegania
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kazdy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia.

VA. Podstawv wvkluezenia. o ktdrvch mowa w art. 24 ust.5 pzp

Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp,

VI. Wvkaz o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacvch snelnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz

brak podstaw wvkluezenia

1. Aktualne na dzien sktadania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp w zakresie ustalonym

przez Zamawiajqcego w ogloszeniu o zamdwienia oraz niniejszej SIWZ, tj. w zakresie niepodlegania wykluczeniu.

Wzor oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp stanowi zal^cznik do SIWZ.

O^wiadczenie Wykonawca winien dolqczyd do oferty.

2. O^wiadczenie o przynaIe:^noSci aibo braku przynaleinoSci do tej samej grupy kapitaiowej, o ktdrej mowa

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

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego Cwww.nfz

-katowice.pl) informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekaze Zamawiajqcemu ww. o^wiadczenie.

Wraz ze zloieniem ww. oswiadczenia, Wykonawca mo±e przedstawid dowody (dokumenty b^d^ informacje)

potwierdzajqce, 4e powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia konkurencji w post?powaniu

0 udzielenie zamdwienia.

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

3. W przypadku wspdinego ubiegania si? o zamdwienie przez Wykonawcdw:

1) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 sklada ka^:dy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?

0 udzielenie zamdwienia;

2) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 sklada ka^dy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?

0 udzielenie zamdwienia.

4. Forma oSwiadczen i dokumentdw.

UWAGA! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostaia dopuszczona moiliwoSc

skladania dokumentdw lub oSwiadczeti, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze 2^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamdwienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282), przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej.
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Zamawiaj^cy nie dopu^cil r6wniez moiliwo^ci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uiyciu ̂ rodk6w
komunikacji elektronicznej w spos6b okre^lony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamdwieh publicznych. Komunikacja z Wykonawcami - patrz pkt VII SIWZ.
W post?powaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiajqcego, nie zostala dopuszczona mozliwoSe
skladania dokumentdw lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporzqdzeniu, pr^ u:^ciu ̂ rodkow komunikacji
elektronicznej, stosuje si^ przepisy rozporzgdzenia w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Ministra
Przedsi^biorczoSci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporzqdzenie w sprawie rodzajdw
dokument6w, jakich (...) /Dz.U.2018,poz. 1993/, z tym 2e:
1) dokumenty lub oSwiadczenia, o kt6rych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane

w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodno^6 z oryginalem,
2) po^wiadczenie za zgodno^6 z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oSwiadczenia,

sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnor^cznym podpisem.

»Pelnomocnictwa skladane sq w oryginale lub w formie kopii poSwiadczonej notarialnie/odpis notarialny.

UWAGA! Wykonawcy wspdbie ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwienia muszq zalqczy6 do ofeity

pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni .ustanowid pebiomocnika do reprezentowania
ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zam6wienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiada6 zasadom okreSlonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pelnomocnictw.

»PoSwiadczenia za zgodnos(3 z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na kt6rego zdolnoSciach

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp61nie ubiegajgcy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kaidego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie

dokumentdw).

»Zamawiaj^cy mo^e z^dac przedstawienia oryginalu lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw

lub oSwiadczeii, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zloiona kopia jest nieczytelna lub budzi
w^tpliwoSci CO do jej prawdziwo^ci.

»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r, w sprawie rodzajow dokumentbw,

dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny byd skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.

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

Jezeli Wykonawca nie zlo^l oSwiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentdw

potwierdzaj^cych okoliczno^ci, o kt6rych mowa w art. 25 ust.1 pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych do

przeprowadzenia post?powania, o^wiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane

przez Zamawiajqcego wqtpliwoSci, Zamawiajqcy wzywa do ich zlozenia, uzupebiienia lub poprawienia lub do

udzielania wyja^nieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich zloienia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyja^nieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
post?powania.

Je±eli Wykonawca nie zlo^l wymaganych pelnomocnictw albo zloSyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zloienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba iQ mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby imiewamienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa tak^e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyja^nieh dotycz^cych oswiadczeh

lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.

Ox
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6. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowiqzany do ziozenia o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okoliczno^ci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt I i 3 pzp, je2eli Zamawiajqcy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotyczgce
tego Wykonawcy lub mo2e Je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogblnodost^pnych baz danych, w szczeg6Ino5cl
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotdw
realizujqcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z p6zn. zm.).

Zapisy pkt VI ppkt 4-6 nalezy odczytywqc odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych
w niniejszym postfpowaniu.

7. Art. 24aa pzp.

Zamawiajqcy zastrzega, \t zgodnie z art, 24aa ustl pzp moze w niniejszym post^powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast^pnie zbadad, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluezeniu.

» Je2eli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy mo2e zbadac, czy nie podlega
wykluezeniu oraz czy spelnia warunki udziatu w post?powaniu wykonawca, ktdry z}o2yl ofert? najwyiej ocenion^
spo^rdd pozostaiych ofert.

VII. Informacia o sposobie norozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

o§wiadczed lub dokumentdw. Osobv unrawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

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

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi^cie, za po^rednictwem poslanca, faksu

lub przy u2yciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu

ushig drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrze:i:eniem, \t oferta winna zosta(5 zio±ona pod

rygorem niewa2no^ci w formie pisemnej, pebiomocnictwo winno zostad zlo2one z zachowaniem formy okre^lonej

w pkt X lit. B SIWZ (rdwniei: w przypadku jego zlo2enia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a

pzp), za§ o^wiadczenia i dokumenty, o ktbrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzaJ6w dokumentbw, jakich moze i^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamowienia (r6wnie2 w przypadku ich zloienia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),

w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra

Przedsi?biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporzqdzenie w sprawie rodzajdw

dokument6w, jakich (...) /Dz.U.2018, poz. 1993/.

Uwzgl?dniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwieh publicznych oraz

niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rdwniez pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane

przy u2yciu 5rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂wiadczeniu ushig

drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^di za po^rednictwem poslanca.

3. Jeieli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za

posrednictwem faksu lub przy u2yciu ̂ rodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. 0 Swiadczeniu ushig drogq elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kazda ze stron na i^danie drugiej

strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy okre^lonym

w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd

sktadane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

vJ . (a-
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6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^

winny by6 kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny by6

kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwr6ci6 si^ do Zamawiaj^cego o wyjaSnienie treSci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nien

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zam6wieh publicznych. Zamawiajqcy jest obowiqzany udzielid wyja^nieh

niezwlocznie, jednak nie p6iniej ni2 na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - je2eli warto^d zam6wienia

jest mniejsza niz: kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,

±e wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie p6^iej nit do koAca dnia, w kt6rym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Je^eli wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l po uplywie

terminu skladania wniosku, o kt6rym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiaj^cy

moze udzielid wyja^nien albo pozostawi6 wniosek bez rozpoznania.

Przedteenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust.l

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moiQ przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tre^6 SIWZ.

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, je2eli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzien ustawowo

wolny od pracy, termin uplywa dnia nast^pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

Katarzyna Chochdl, Dzial Inwestycji i Zam6wien Publicznych,

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

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiaj^cy ±qda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci;

3.000,00 ziotych (slownie; trzy tysiqce 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moze wnie§6 wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:

1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp61dzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
ie por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?2nym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo6ci.

3. Wadium wnoszone w pienigdzu naleiy wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poniiej:

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. Podchorqiych 1,40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni2 pieni?iaia, Wykonawca obowi^any jest zloiyd dokument

- wadium w kasie ̂ l^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410.
Tre^6 takiego dokumentu nie mo2e warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadno^ci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waSmo^ciq musi obejmowad okres odpowiadajqcy

terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktdrym uplywa termin skladania

ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
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Przez wniesienie wadium rozumie si^ zlo^enie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wpjyw srodkdw
pieni^inych na podany wy:zej rachunek bankowy, przed uptvwem terminu skladania ofeit. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastqpi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiajqcy zobowiqzany jest odrzucid ofert^, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w spos6b nieprawidlowy (art. 89 ust 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego mo2e przedhj^:y6 termin zwiqzania ofert^, z tym
iQ Zamawiajgcy mo^e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiqzania ofert^, zwr6ci6 si? do
Wykonawcow o wyra^enie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dlu:zszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedtoenie terminu zwiazania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedlu:zeniem okresu wa^o^ci

wadium albo, jezeli nie jest to mo^:liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhizony okres zwi^ania ofertq.
Jezeli przedhizenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhi^enia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

X. Qpis SDOSobu przvgotowvwania ofertv

A. Wykonawca winien wypelnid formularze (w tym wzory o^wiadczen) w spos6b trwaly poprzez wpisanie

w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^d formularza lub

caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nale^ wpisac "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby miejsce

wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, nale^y wykonad kserokopi? danego formularza

w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnid wg potrzeb i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem

Wykonawcy - informacje naleiy umie^cid w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc?.

Wykonawca winien przygotowad i zto2yd ofert? z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych zal^cznikdw

skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad

zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowi^cych zalqczniki do niniejszej

SIWZ.

UWAGA! Zamawiaj^cy udost?pnia na stronie intemetowej Sl^skiego OW NFZ formularze oraz o^wiadczenia

niezb?dne do sporz^dzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Je2eli Wykonawca edytuje formularz

lub oswiadczenie, zobowi^zany jest dokladnie przeczytad jego tre^d oraz pordwnad j^ z oryginalnym zapisem SIWZ

w formacie pdf.

UWAGA! DIa ocenv. czv tre^d ofertv odpowiada tre^ci SIWZ decvduiaca iest wersia SIWZ w formacie pdf.

zawieraiaca skan podpisu Dvrektora Slaskiego OW NFZ.

Wykonawca odpowiada za tre^d kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy i o^wiadczen. W przypadku, gdy

tre^d oferty nie b?dzie odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrze^eniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie

odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, oSwiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez

Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowatnione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania

zobowi^zan o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie rejestrowym

(ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku oryginal

pelnomocnictwa (lub jego kopi? poswiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) naleiy dol^czyd do oferty. Ofert?,

o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowazniona do reprezentowania Wykonawcy. Oferta

podpisana przez osob? nieupowainionq zostanie uznana za niewa2n^.

C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
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D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczye w nast^pujqcej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^
i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia ̂ Iqski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:

Przetarg nieograniczony - Nr 23/pn/2020

WSPARCIE TECHNICZNE - FIREWALL

NIE OTWIERA(^ PRZED: Cl5...i)3,..2(121,. godz. 13.00
I

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczy6,
ze przesylka zawiera ofertf oraz wskazad numer post^powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnoScl
za nast^pstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiajqcy prosi o wloZenie do koperty jw. wypehiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty oznaczonej

"ZALv^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zalqczniki wymienione w pkt 14 formularza oferty,

z uwzglfdnieniem uwag do zai^cznikdw.

W przypadku o^wiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawca zawierajqcych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, Ze nie mog^ byd one udost^pnione innym uczestnikom post^powania,

Wykonawca powinien umieScid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa definiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913):

Przez tajemnic^ przedsiebiorstwa rozumie sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa

lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako cahsc lub w szczegolnym zestawieniu i zbiorze ich

elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem informacji albo nie sq latwo

dostepne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzqdzaniq nimi podjql, przy

zachowaniu nalezytej starannoici, dzialania w celu utrzymania ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnicf przedsiebiorstwa

w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdZniej n\± w terminie

skiadania ofert, zastrzesk ze nie mog^ byd one udostepniane oraz wvkazak \± zastrzeZone informacje stanowi^

tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86 ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moZe zIoZyd tylko jedn^ oferte na cale zamdwienie, Oferte sklada sie ̂  formie

pisemnej pod rygorem niewaZno^ci. Zamawiaj^cy nie wyraZa zgody na zIoZenie oferty w postaci elektronicznej.

G. TreSd ztozonej oferty musi odpowiadad tre^ci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mogq wspdlnie ubiegad sie o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy sie

0 udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pehiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy

winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do

reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien

odpowiadad zasadqm okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pehiomocnictw.
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I. Spos6b tvypelniania lub przygotowania formularzy lub oSwiadczein:

1) foraiularz oferty

2) formularz opis przedmiotu

zamdwienia

3) wz6r informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

oraz podzielona platno^d

4) wz6r o^wiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25 a ust. 1 pkt 1

pzp

5) wz6r oSwiadczenia - grupa

kapitalowa

nale^y wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
w pozycji "dane Wykonawcy" mo^e byd u^yta piecz?d firmowa;
w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CEN^
OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAMOWIENIA,
zgodnie z pkt 1A formularza oferty;

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
zalqczyd do formularza oferty);

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?
zal^czyd do formul^za oferty);

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

(o^wiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyd

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

0 ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwareia ofert

1. Ofert? nale^ zlozyd w siedzibie Zamawiaj^cego: I
f  I

Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj nr 208A (11 pi^tro),

w terminie do dnia do godziny 12.00.

la.

2.

3.

4.

4a.

5.

Zamawiaj^cy informuje, iz z uwagi na ogtoszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U. z 2020, poz. 491 ze zm.) oraz wprowadzone w zwi^zku z tym obostrzenia, korespbndencja
przychodz^ca do Sl^skiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej

kwarantannie. Wykonawca proszony jest o uwzgl?dnienie niniejszego przy skladaniu ofert.

W przypadku osobistego dostarczenia oferty, pdzniej niz na 24 h przed uplywem skladania ofert,

Wykonawca proszony jest o poiiiformowanie Zamawiaj^cego o zloieniu oferty.

Jednoczesnie Zamawiajqcy informuje iz wprowadzenie szczegolnej procedury post^powania z korespondencjq

wpfywajqcq w formie papierowej, ktora zostala zastosowana przez OW NFZ w Katowicach nie wpfywa w

zaden sposob na termin zloienia ofert przez Wykonawcow.

Zamawiajqcy niezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zlo^ona po terminie.

Wykonawca moie, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienid lub wycofad ofert?.

Otwarcie ofert odb?d2ie si? w dniu ® 13.00 pod a'dresem wskazanym w pkt 1,
sala nr 4.12 (IV pi?tro).

W zwiqzku z ogloszonym stanem epidemii na obszarze RP (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), transmisja

z otwareia ofert b?dzie dost?pna na oficjalnym kanale Slqskiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ, pod adresem:

https://www.voutube.com/channelAJCZbvmvIemiT-wkcA5YT 57w.

Otwarcie ofert jest jawne. BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy: poda kwot? (brutto), jakq

zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia.

(/-
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6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a tak2e informacje
dotyczqce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwaraticji i warunkdw piatnoSci zawartych
w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej Cwww.nfz-katowice.pn
informacje dotycz^ce:

1) kwoty, j akq zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresdw Wykonawcdw,.ktdrzy zio^yli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, warunkdw pfatno^ci oraz liczby lat pracy lekarzy specjalistdw
zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu dbliczenia cenv ofertv

1. Cena ofeity podana w pkt l-formularza oferly stanowi calkowite wynagrodzenie przyshiguj^ce Wykonawcy
z tytuhi realizacji zamdwienia. Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty zwiqzane z realizacjq zamdwienia,
zgodnie ze wzorem umowy.

2. Sposdb obliczenia ceny oferty wskazuje pkt 1A formularza oferty.
3. Wykonawca - w zaleino^ci od tego, czy obowi^zek zapfaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na

Zamawiaj^cym - do kwot netto dolicza, h^dz odpowiednio nie dolicza, warto^d 23% podatku VAT. W celu
ustalenia, na kim spoczywa .obowiqzek podatkowy (VAT), Wykonawca skfada wraz z oferty informacj?,
0 ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp {wzor zalqczono do SIWZ).

Je2eli zfozono ofert?, ktdrej wybdr prpwadzifby do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towardw i uslug, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do

przedstawionej w niej ceny (netto). podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowigzek rozliczyd zgodnie

z tymi przepisami.

4. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladno^ci^

do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, it ceny (warto^ci) naleiy zaokrqglad do pehiych

groszy, przy czym kohcdwki poni2ej 0,5 grosza pomija si?, a koAcdwki 0,5 grosza i wy2sze zaokr^gla si? do

1 grosza.

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

6. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?d^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

7. Mechanizm podzielonej platnoSci ~ jeieli dotyczy.

Zamawiaj^cy informuje, 2e b?dzie realizowaf platno^d za faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

platno^ci tzw. split payment, wyf^cznie przy platno^ciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub

polecenie zaplaty, je2eli umowa dotyczy towardw lub ushig wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy

0 podatku od towardw i ushig.

Mechanizm podzielonej platnoSci nie b?dzie wykorzystany do zaplaty za czynno^ci lub zdarzenia pozostaj^ce

poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze.za ̂ wiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawk? 0%.

W przypadku tzw. „mechanizmu podzielonej platno^ci" wynagrodzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze

wynagrodzenie (can? oferty) brutto,. czyli uwzgledniaj^cq podatek VAT, za wyj^tkiem sytuacji zwolnienia

z VAT bqdi opodatkowania stawkq 0%.

XIII. Opis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem was tvch krvteridw i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?dzie przedstawione poni2ej jedyne kryterium oceny ofert oraz

nast?puj^cy sposdb oceny ofert podlegaj^cych ocenie:

IX
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Krvterium;

Cena - waga 100%

najniisza zaoferowana cena

110^6 punkt6w = x 100 pkt
cena zaoferowana w ofercie badanej

Ocena kohcowa oferty b^dzie iloczynem ilo^ci pimktdw uzyskanych przy zastosowaniu powy&zego wzoru
matematycznego oraz wagi kryteriura. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktdw.
Przy obliczaniu punkty b^d^ podawane z dokladno^ciq do dwdch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady
wskazanej w pkt XII ppkt 4 SIWZ.

SIWZ, w tymformularz opis przedmiotu zamdwiema, zawiera standardyjakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust,2a

pzp.

XrV. Informacie o formalno^ciach, iakie powinnv zosta6 dopelnione po wvborze ofertv w celu zawarda

umowv w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wa2na, nie

podlega odrzuceniu, odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spelnia

wymagania Zamawiaj^cego okre^Ione w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsza na podstawie kryterium

oceny ofert okre^lonego w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umow^ w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzeieniem

art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.

Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okre^Ia pkt VII pkt 2 SIWZ.

3. Zamawiaj^cy moi:e zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust.1 pzp, je2eli:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zloZono tylko jednq ofert? lub

b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej ni2 kwoty okre^lone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynnosci

Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila .wyrok

lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze

oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiajqcy na wniosek Wykonawcy moie wyrazid zgod? na podpisanie

umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdmiej w dniu

wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^any jest wnie^c zabezpieczenie nale^ego

wykonania umowy.

5. JeZeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze

wybrad ofert? najkorzystniejsza spo^rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania

i oceny, chyba 2e zachodz^ przeslanki uniewa^ienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiajgcy Zqda od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia

zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko^d zabezpieczenia

wynosi 5 % ceny oferty.

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

formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno5ciowo-kredytowej, z tym,

ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni?znym;

c) gwarancjach bankowych,
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

poni^;ej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si^ na rachunku Zamawiaj^cego
najp6zniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

Na potrzeby przelew6w mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul, Podchorq^ch 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany
jest zb±y6 stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j
nr 410, najp6miej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo^e dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jednq lub kilka form,
0 ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zosta6 dokonana z zachowaniem
ciqgto^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowiqzany jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nale^ytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moZe warunkowad

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiajqcemu od badania zasadno^ci Z^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresie przyshiguj^cym Zamawiajqcemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiajqcy nie moZe zostad
pozbawiony moZliwo^ci wystqpienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy,
jeZeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wystqpilo w okresie waZno^ci zabezpieczenia (jeZeli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waZno^ci dokumentu).

8. Projekt tre^ci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiaj^cyra po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy.

9. Zasady zwiqzane z zabezpieczeniem, w tym termin zwrotu zabezpieczenia, okreSla wz6r umowy oraz art. 151

ust. 1 pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istome dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar

umownych z tytuhi niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy zaiqczony do

SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowiqzania Wykonawcy zwiqzane z realizacjq zamdwienia.

2. Integraln^ cz?^ciq przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufiio^ci w NFZ
stanowi^ca zal^cznik nr 3 do wzoru umowy (umowy) oraz Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych wraz ze wzorem o^wiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufho^ci stanowi^ca zal^cznik nr 4

do wzoru umowy.

3. Wykonawcy wyst?puj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponoszq solidam^ odpowiedzialno^d za wykonanie umowy

1 wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o srodkach ochronv prawnei Drzvstugulacvch Wvkonawcv w toku Dostepowania o udzielenie

zamdwienia

1. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takZe innemu podmiotowi, jeteli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moie ponie^d szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiajqcego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu

oraz specyfikacji istomych warunkdw zamdwienia przyshigujq rdwnie^: organizacjom wpisanym na list?,

o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.
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4. Odwolanie przyshiguje wyi^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego podj^tej
w post^powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno^ci, do ktdrej zamawiajqcy jest zobowi^zany
na podstawie ustawy.

5. Jezeli warto^d zamdwienia jest mniejsza ni:z kwoty okreSIone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwoianie przysluguje wyl^cznie wobec czynno^ci:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r^ki lub zapytania o cen?;
2) okre^Ienia warunkdw udziatu w post^powaniu;

3) wykluczenia odwohij^cego z post^powania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzuceniaofertyodwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwolanie powinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynno^ci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si^
niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi^zle przedstawienie zarzutdw, okre^Iad t^danie oraz wskazywad
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

8. Odwohijgcy przesyla kopi? odwolania Zamawiajgcemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego tre^ci^ przed uplywem tego terminu.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad

Zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno^ci,

do ktdrej jest on zobowi^any 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 czynno^d albo

dokonuje czynno^ci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej

czynno^ci. Na czynno^ci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysluguje odwolanie, z zastrzeieniem art.

180 ust. 2 pzp.

10. Terminywnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego

przysluguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je:ieli przepisy

niniejszego rozdzialu nie stanowi^ inaczej.

12. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.

Skarg? wnosi si? za po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,

przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo2:enie skargi w placdwce pocztowej operatora

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest

rdwnoznaczne z jej wniesieiiiem.

13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciwemu s^dowi w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo2e wnie56 takie Prezes

Urz?du Zamdwien Publicznych. Prezes Urz?du moie Xakie przyst^pid do tocz^cego si? post?powania. Do

czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prpkuratorze ustawv

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

14. Szczeg61owe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

XVIII. RODO; informacia dla Wvkonawcdw
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KLAUZULAINFORMACYJNA

DOTYCZ^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W CELU ZWI^ZANYM Z POSTIJPOWANIEM O

UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne
rozporz^dzehie o ochronie danych- RODO), podajemy nastepiij^ce informacje:

.'' ^
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego
Fundus2ni Zdrowia, z ktorym mog^ si^ Pahstwo kontaktowac w nast^pujqcy sposob:
•  listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakpwiecka 26/30
• za pomoc^ platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP

• e-mailem: sekretariat.gDf@nfz,gov.pl

lfiraSPEMQR|0GHRON»D;\N\C H
_  .. .. ^

Prezes NFZ wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Pahstwem w sprawach
dotycz^cych przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw zwi^zanych z przetwarzaniem danych z
ktorym mog^ si? Pahstwo kontaktowac w nast^puj^cy sposob:
•  listownie na adres siedziby administratora: j.w.

• za pomoc^ platformy ePUAP: j.w.
• e-mailem: iod@nfz.gov.pl

Pahstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi^zanym
z post?powaniem o udzielenie zamowienia publicznego nr 23/pn/2020 przetarg nieograniczony pn.;
i§wiadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Sl^ski OW NFZ urz^dzeh
i oprogramowania zabezpieczaj^cego Brewall

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d4 osoby lub podmioty, ktorym udost?pniona zostanie
dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowieh publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp".

iSfSMtEglRlEiGifoM^ il

Pahstwa dane osobowe b^d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakohczenia post?powania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;
• 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 przypadkow, o ktorych 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 dotyczqcych narusza przepisy RODO;

nie przysluguje Pani/Panu:

16
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• w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni^cia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw^

prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO.

Obowi^zek podania przez Pani^ana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz^cych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwi^zanym z udzialenl w post^powaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp.

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

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

natychmiast zgiosid Zamawiaj4cerau.

a ^
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Nr zamowienia: 23/pn/2020
oferty

fofmularz

OFERTA

Dane Wykonawcy;

Nazwa/Fitma:

Narodowy, Fundusz Zdrowia
^Iqski Oddziai Wojewodzki
ul, Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: .../jezeli dotyczy/

Numer REGGN: /jeieli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

stronawww: (jezeli jest), telefon: .. fax:

A^r rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiajqcy b^dzie mogt zwtocic wadium (dotyczy

wadium wniesionego wpieniqdzu)'

W nawi^tzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot swiadczenie wsparcia
technicznego dla posiadanych przez ̂ Iqski OWNFZ urzqdzen i oprogramowania zabezpieczajqcego
firewall,

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NHZ calego zamowienia zgodnie
• ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^ calko\\dt^:

netto, zl brutto,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA.

UWAGA! Patrz pkt XII pkt 3 i pkt 7 SIWZ oraz wzor infotmacji. o ktdre) mowa w art. 91 ust. 3a pzp
oraz podzielona platnosc

^ OLl



Nr zamowienia; 23/pn'/2020
oferty

lA.

formularz

A B C D E F G

Lp. Przedmiot zam6wienia

zgodny z opisem
zawartym w

formularzu opis
przedmiotu
zamowienia

Warto^c netto
wzt

za 1 miesi^c

Wartoid netto w zi za

realizacj? przedmiotu
zamowienia w okresie

od 01.02.2021 r. do dnia'

31.12.2021 r.

(warto^^ z kolumny C
X11 miesi?cy)

Element obj?ty
mechanizmem

podzielonej
platnoSci

(TAK/NIE)*

Warto^fi 23%

podatku Vat
(obliczona od

wartoSci

netto

z kolumny D)

WartoSc brutto

(D + F) w zt

1

Wsparcie techniczne

* nalezy wpisac „TAK", jeieli element dotyczy towarow lub ustug wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towardw i ushig (Dz, U. z 2020 r. poz. 106).

Oswiadczamy, ii cena oferty brutto zawiera wszelkie koszty, opiaty, podatki i naleznosci zwi^zane z realizacj^
zam6"wienia.

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si^ realizowac przedmiot zamowienia w okresie od 01.02.2021 f. do dnia

31.12.2021 r.

3. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi^zania

oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

5. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy

informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty;

6. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem

Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si?

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow,

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego

7. OSwiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie

z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

8. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz?sci

zamdwienia*:

Lp. czesc zamdwienia firma podwykonawcy

* wypelnic w przypadku zamiaru wykon3rwania zamowienia z udzialem podwykonawcy wskazuj^c cz'?sc

zamowienia powietzon^ podwykonawcy oraz firm? podwykonawcy

9. Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w wysokosci odpowiadaj^cej S% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu

wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.
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oferty

10, Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu
(w tym podpisuj^cych ofert?/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast^puj^cego
doloimentu*:

1) KRS

2) CEIDG

3) pelnomocnictwa zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio
utnocowane.

♦zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

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

/imi^ i nazwisko/ /podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy/

11. Oswiadczamy, iz naleiymy/nie nale:2ymy** do gnipy malych lub srednich przedsi^biorslw.
** niepotrzebne skreslic

Definig^ maiego orav^ sredniego pr^edskbiorgi a tak^ mikropr^dskbior^ ^(awkrq ustawa ^ dnia 06.03.2018 r. Pram pr(edstqbiorc6w
2019.1292). Zgodnie 7 usUlpkt 1-pkt3 ^t. usiauQiu^te n>ustawie okresknia o^nact^ajq:

1) imkropTzedsi^bioTca - pr^dsi^biorci, ktoiy iv co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obroioiiych speiniai iqc^^nie nastipujqce
wqrunki:
a) ^trudnial mdnioroc^nie mniej ni^ 10 pracomikoiv ora^^^
b) osiqgnqi roc^y obrot netto ^(? spr^daiy towarow, nyrobow i uslug ora^ ̂  operagifinansowycb niepr^kraci^ajciiy rownowartosd w v(iotych 2
milionow euro, lub sumy aktyivow jego btlansu spor^di^nego na koniec jednego tych lat nie pr^krocnyly rownowartosd w ^otych 2 milionow
euro;

2) maiy przedsi^biorca - pr^dsiibiorci, ktory w co najmniej jednym roku ^ dwoch ostatnich lat obrotonych speiniai Iqcsgtie nastipujcice
warunki:

a) s(atrudnialsredniorocs^ie mniejni^SOpracownikow oras(^
b) osiqgnql rocsqiy obrot netto S(e sprs^edaiy towarow, nyrobow i uslug ora^ ̂  operagi ftnansowych nieprykracs^jqcy rownowartosd w cjotych 10
milionow euro, lub sumy aktywowJego bilansu sporstpds^onego na koniecJednego tych lat nie pr^kroctyly rownowartosd w sjotych 10 mikonow
euro - i ktoiy nieJest mikroprv^eddibiorccu
3) sredm przedsi^biorca - prs^dsi^biorci, ktoiy w co najmniejJednym roku ^ dwoch ostatnich lat obrotonych speiniai Iqc^nie nast^pujqce
warunki:

a) t(atrudnial srednioroct^ie mnieJ ni^ 250pracownikow ora^
b) osiqgnql roct^y obrot netto i^e sprs^daiy towarow, nyrobow i uslug ora^ Z operagi ftnansonych nieprzekraczajqiy rdwnowartosd w zjotych 50
milionow euro, lub sumy aktywowJego bilansu spor^pdzpnego na koniecJednego sj^ch lat nieprzekrocsyly rownowartosd w s^otych 43 milionow
euro

- i ktoiy nie Jest mikroprzedskbigrcci ani malym przedsiibiorcq.

\2: Oswiadczamy, ze wypeinilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art 13 lub art 14 Rozporz^dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwi^zku z przetwarzamem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uclwlenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob
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fizycznych, od ktorych dane osobowe' bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si?
o udzielenie zamowienia publicznego wniniejszym post?powaniu.*
* W ptzypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotycz^cych lub zachodzi wyl^czenie stosowania.obowi^zku informacyjnego, stosownie do art 13 ust. 4 lub
art 14 ust '5 RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic tresc oswiadczenia albo
wpisac NIE DOTYCZY.

13. Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci dla Wykonawcy /osoby leprezentuj^cej
Wykonawe^.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze zlozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego — zamowienie nr 23/pn/2020, z uwagi na udostepniariie, Informacji Poufnych,
zobowi^uj? si?/zobowi^zujemy si? do:

1) zachowania w tajemmcy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktorej b?dzie usluga - swiadczenie wsparcia techmcznego dla posiadanych przez Sl^ski OW
NFZ urz^dzeh i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall,

2) w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwiqzanlu umowy, niezaleznie od formy
w jakiej zbstaly mi/nam przekazane,

3) wykorzystywania Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizacji umowy wyi^cznie w.celu realizacji
umowy.

14. Zat^cznikami. do niniejszego formularza oferty ss^ nastypuj^ce wypelnione formulatze/

oswiadczenia/dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art 91 ust3a pzp oraz podzielona platnosc
2) oswiadczenie, o ktorym mowa w art 25a ustl pkt 1 pzp
3) formularz opis przedmiotu zamowienia

4) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginat lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis
notafiaby) - jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

5) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

OSwiadczenie o ptzynaleinosci albo btaku przynale±nosci do tej samej gt^py kapkatowef Wykonawca skiada
w terminie 3 dni od v^amiesc^p^enia informant, o ktorej mowa w art. 86 ust.5- na stronie internetowej www.nf^-katowu'e.pl.

Imi? i nazwisko upefhombcnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

vV
CJU «
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OPIS PRZEDMIOTU ZAM6wIENIA

Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie wsparcia technicznegp dia posiadanych przez

Sl^ski OW NFZ urz^dzen l oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall, w zakresie
i zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem opis

przedmiotu zamowienia i wzorem umowy.

1. Opis urz£(dzeh wraz z oprogramowaniem zabezpieczajqcym posiadanym pizez

Sl^skl OWNFZ.

Zamawiajqcy posiada;

1.1. dwa urzqdzenia Check Point 12200 Appliance (GPAP-SG12207 Security

Gateway Appliance) z nast^puj^cymi modutami:

Symbol Nazwa

CPSB-FW FireWall Blade

CPSB-VPN Check Point IPSEC VPN Blade

CPSB-IA Check Point Identity Awareness blade

CPSB-ADNC Check Point Advanced Networking and Clustering Blade

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

CP8B-IPS-M-1Y
Check Point IPS Blade for 1 year-for mid appliances and pre

defined systems

CPSB-APCL-M-1Y
Check Point Application Control Blade for 1 year - for mid

appliances and pre-defined systems

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

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

CPSB-URLF-M-1Y
Check Point URL Filtering Blade for 1 year - for mid appliances

and pre-defined systems
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1.2. jedn^ maszyn? virtuainq (6 rdzeni) w srodowisku Vmware ESX wraz z licencjami

Ox

Host Expiration Features

VMHost Covers:

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS CPSB-IA CPSB-

SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-AV CPSB-ABOT-S CPSB-

ASPM CK-85B3FD7EC161

# ID SKU

1 5FT865T CPSB-EBP-AV

Covers:

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS CPSB-IA CPSB-

SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-AV CPSB-ABOT-S CPSB-

ASPM CK-85B3FD7EC161

# ID SKU

2 U5E400T CPSB-EBP-ASPM

Covers:

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS CPSB-IA CPSB-

SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-AV CPSB-ABOT-S CPSB-

ASPM CK-85B3FD7EC161

# ID SKU

3 Q00HT57 CPSB-EBP-IPS

Covers:

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS CPSB-IA CPSB-

SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-lPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-AV CPSB-ABOT-S CPSB-

ASPM CK-85B3FD7EC161

# ID SKU

4 3AR63E6 CPCES-CO-STANDARD-ADD

Covers:

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS CPSB-IA CPSB-

SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-AV CPSB-ABOT-S CPSB-

ASPM CK-85B3FD7EC161

# ID SKU

5 IAPOR88 CPSB-EBP-CTNT

Covers:

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS CPSB-IA CPSB-

SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-AV CPSB-ABOT-S CPSB-

ASPM CK-85B3FD7EC161

U ID SKU

6 GW19I0G CPSB-EBP-ABOT

Covers:

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS CPSB-IA CPSB-

SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-lPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-AV CPSB-ABOT-S CPSB-

ASPM CK-85B3FD7EC161
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# ID SKU

7 A2AFIS0 CPSB-EBP-APCL

Covers:

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS CPSB-IA CPSB-

SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-I PS-SI CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-AV CPSB-ABOT-S CPSB-

ASPM CK-85B3FD7EC161

# ID SKU

8 YDD8G4T CPCES-CO-STANDARD

Covers:

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS CPSB-IA CPSB-

SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-lPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-AV CPSB-ABOT-S CPSB-

ASPM CK-85B3FD7EC161

ft ID SKU

9 2DOW410 CPCES-CO-STANDARD

Covers:

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-yPN CPSB-NPM CPSB-LOGS CPSB-IA CPSB-

SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-AV CPSB-ABOT-S.CPSB-

ASPM CK-85B3FD7EC161

# ID SKU

10 DF4E72E CPSB-EBP-URLF

Covers:

CPSG-VE+6 CPSB-BASE CPSB-FW CPSM-C-2 CPSB-VPN CPSB-NPM CPSB-LOGS CPSB-IA CPSB-

SSLVPN-5 CPSB-ADNC CPSB-IPS-Sl CPSB-URLF CPSB-APCL-Sl CPSB-AV CPSB-ABOT-S CPSB-

ASPM CK-85B3FD7EC161

1.3. dwa urz^dzenia Checkpoint Smart-1 205.

Numer klienta to; 0006095147.

2. Wsparcie techniczne obj^te przedmiotem zamowienia.

2.1. Wsparcie obejmuje:

2.1.1. urz^dzenia w obecnej konfiguracji wskazane w pkt. 1.1-3.

2.1.2. oprogramowanie zainstaiowane na ww. urz^dzeniach niezb^dne do jego

poprawnego funkcjonowania i realizowania ww. funkcji.

2.2. Okno czasowe zgtaszania incydentow (nieprawidtowosci lub Innych

problemow) dotycz^cych urzqdzeh/oprogramowania: 8 godzin na dob^ (tj. od

8.00 do 16.00) przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziatku do pi^tku za wyjqtkiem

przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy).

2.3. Obstuga zgioszeh w j^zyku polskirn.

(yi i/f]
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2.4. Czas reakcji na ww. zgtoszenia dotycz^ce urz^dzeh/oprogramowania (czas

przystqpienia do naprawy): w ci^gu 4 godzin licz^c od chwili zgtoszenia.

2.5. Czas naprawy urz^dzeh/oprogramowania (czas usuni^cia zgtoszonych

nieprawidtowosci lub innych problemow): w clqgu 2 dni roboczycti liczqc od

chwili zgtoszenia.

2.6. Jezeli naprawa urz^dzen/oprogramowania wymaga wymlany nosnika danych

(dysk twardy), Wykonawca zobowiqzuje sl^ pozostawic uszkodzony nosnik

u Zamawlaj^cego.

2.7. Dost^p do poprawek 1 nowych wersji modutow oprogramowania wskazanych

w tabeli powyzej wraz z prawem do ich instalowania 1 wykorzystania.

2.8. Dost^p do aktualnych sygnatur dla posiadanych przez Zamawiaj^cego

modutow oprogramowania wraz z prawem do Ich instalowania i wykorzystania.

2.9. Dost^p wyznaczonych osob Zamawiajqcego do baz wiedzy producenta

urz^dzeh/oprogramowania.

Przez dni robocze nalezy rozumiec dni od ponledziafku do piqtku za wyjqtklem

przypadajqcych na nie dni ustawowo woinych od pracy.

» MIejscem realizacji zamowienia jest siedziba Sl^skiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13
w Katowicach, za wyj^tkiem sytuacji niewymagajqcych fizycznego stawiennictwa ze strony

Wykonawcy w ww. miejscu.

» Wszelkie zgtoszenia, o ktorych mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia, mog^

bye skutecznie przekazane przez Zamawiaj^cego za posrednictwem numeru telefonu

(infolinii) podanego przez Wykonawcy w dniu zawarcia umowy, poczty elektronicznej na

adres e-mail podany przez Wykonawcy w dniu zawarcia umowy b^dz za posrednictwem

(jezeli dotyczy) formularza zgtoszeniowego na stronie internetowej wskazanej przez

Wykonawc? w dniu zawarcia umowy.

» Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz posiadamy wszelkie niezb?dne uprawnienia do

swiadczenia wsparcia technicznego dla posiadanych przez 6l?ski OW NFZ urz?dzeh
i  oprogramowania zabezpieczaj?cego firewall w zakresie i na warunkach opisanych

w formularzu opis przedmiotu zamowienia, bez naruszania uprawnieri Zamawiaj?cego oraz

praw innych osob bqdz podmiotow. Oswiadczamy, iz uzyskalismy wszelkie niezb?dne

zapewnienia do ztozenia powyzszego oswiadczenia.

» Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz czynnosci polegaj?ce na naprawach

urz?dzeh/oprogramowania b?d^ wykonywane przez osob?/osoby posiadajqce certyfikat co
najmniej na poziomie eksperta zabezpieczeri urzqdzeri i oprogramowania obj?tego

przedmiotem zamowienia. Na etapie realizacji umowy, na z^danie Zamawiaj?cego

Wykonawca zobowi?zany b?dzie przedstawid stosowny certyfikat.

H/i
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» Oswiadczamy i zobpwi^zujemy sip, Iz Zamawiajqcemu w ramach umowy bpdzie
przyslugiwai dostpp oraz prawo do uzywania wszelkich aktuaiizacji, poprawek, nowych wersji
oprogramowania (modulow) objptych wsparciem technicznym oraz aktualnych sygnatur
oprogramowania (modutbw) objptych wsparciem technicznym, bez naruszanla praw innych
osob b^dz podmiotow, w sposob i w zakresie niezbpdnym do korzystania z funkcji danego
systemu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym prawo do instalowania, wykorzystywania
1 kopiowania na uzytek Zamawiajqcego.

» Najpozniej w dnju zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaieznosci od tego,
czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawcp, czy podwykonawcp) przedtozy
Zamawiaj^cemu (jednej z os6b wskazanych w umowie) pisemne oswiadczenie, iz osoba

(osoby) wykonujqca w ramach niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci poiegajqce na
obsludze zgtoszeh dokonywanych przez Zamawiaj^cego w toku realizacji umowy,

tj. przyjmowanie zgtoszeh w ramach okna czasowego, w szczegblnosci w ramach infolinii

(pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie przyjpcia zgioszeh, bpdzie zatrudniona na

podstawie umowy o pracp w rozumieniu kodeksu pracy, w calym okresie realizacji umowy.

/patrz pkt Uf pkt 6 SIW7/,

Podajemy liczbp osob, ktore bpdq obsfugiwac zgtoszenia w toku realizacji umowy,

zatrudhionych na podstawie umowy o pracp w catym okresie realizacji umowy:

''nalezy wpisac iiczbp osob (co najmniej 1 osoba)

Imi^ i nazwisko upebiomocnionego ptzedstawiciela/li Wykonawcy:

Data podpis/y
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UMOWANR.;

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia — z siedzib^ w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30,
reprezentowanym przez:

Pana Filipa Nowaka - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziaia pelnomocnik:
Pan Piotr Nowak — Dyrektor Slq.skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(pelnomocnictwo nr 2 dnia - kopia w zal^czeniu),
zast^powany przez dalszego pelnomocnika;

(pelnomocnictwo nr 2 dnia - kopia w zal^czeniu),
zwanym dalej „Zamawiaj^cym"
a

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

NIP: , REGON; , wysokosc kapitalu zakladowego: /jezeli dotyczy/,
w imietiiu ktorego dziaia:

—  , zwanym dalej „Wykonawc%",
o tresci nast?puj^cej:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest swiadczenie przez Wykonawc? wsparrcia technicznego dla posiadanych przez
Sl^ski OW NFZ urz^dzen i oprogramowania zabezpieczaj^cego firewall, na warunkach i zasadach
okreslonych w niniejszej umowie, w tym zgodnie 2 zal^cznikiem nr 1 do umowy — opis przedmiotu
umowy, oraz zgodnie 2 obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

(Uwaga: v^alcic^ik nr 1 t^pstanie pr^gotomny w oparciu 0 formulary opisprs^edmiotu f^amowienia).
2. Wykonawca zobowi^zuje si^, iz czynnosci polegaj^ce na naprawach urz^dzen/oprogramowania, b^d^

wykonywane przez osob?/osoby posiadaj^ce certyfikat co najmniej na poziomie eksperta zabezpieczen
urzf^dzen i oprogramowania obj?tego przedmiotem umowy. Na etapie realizacji umowy, na z^danie
Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^zany b^dzie przedstawic stosowny certyfikat

3. Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje si?, iz posiada wszelkie niezb?dhe uprawnienia do swiadczenia.
wsparcia technicznego dla posiadanych przez Sl^ski OW NFZ urz^dzen i oprogramowania
zabezpieczaj^cego firewall w zakresie i na warunkach opisanych w zal^czniku nr 1 do umowy, bez
narus.zania uprawnieh Zamawiaja.cego oraz praw innych osob b^dz podmiotow. Wykonawca
oswiadcza, iz uzyskal wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlozenia powyzszego oswiadczenia.

4. Wykonawca oswiadcza, iz Zamawiaj^cemu przyshiguje dost?p oraz prawo do uzywania wszelkich
aktualizacji, poprawek, nowych wersji oprogramowania (moduiow) obj?tych wsparciem technicznym
oraz aktualnych sygnatur oprogramowania (moduiow) obj?tych wsparciem technicznym, bez
naruszama praw innych osob b%dz podmiotow, w sposob i w zakresie niezb?dnym do korzystania
2  funkcji danego systemu zgodnie 2 jego przeznaczeniem, w tym prawo do instalowania,

wykorzystywania i kopiowania na uzytek Zamawiaj^cego.
5. Rozpocz?cie swiadczenia wsparcia technicznego zostanie potwierdzone przez Strony protokohm

urUchomienia.

6. Zakohczenie realizacji calej umowy zostanie potwierdzone przez Strony protokohm homonym. Protokol
kohcowy winien potwierdzac nalezyte wykonanie umowy. Protokol ten b?dzie stanowil podstaw?
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

Protokd/ koncony winien zostac podpisany bez zb?dnej zwloki.

^
Rek



Nr zamowienia: 23/pn/2020 wzorumowy

7. Obowi^zek sporz^dzenia protokoiow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, spoczywa na Wykonawcy.
Protokoly winny zostac podpisane przez przedstawicieli obu Stron umowy, o ktorych mowa w §5 ust.l
oraz ust2 umowy.

8. Wykonawca powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma

podwykonawcy/, cz?sc zamowienia wskazan^ w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
nr 23/pn/2020, tj dotyc^).

9. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac
z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr 23/pn/2020. Zmiana
b^dz rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany
b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany — ze wskazaniem nowego podwykonawcy przy
uwzgl^dnieniu postanowieh §1 ust.10 oraz §la umowy Qe^eli dotyc;^).

10. W zwi^,zku z tym, iz usiuga obj^ta przedmiotem umowy co do zasady b?dzie wykonywana w miejscu
podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^.da, aby przed
przyst^ieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile juz znane, podai nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych

w wykonanie uslugi. Wykonawca zobowi^zuje si? zawiadamiac Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazywac
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacj? usiugi (je^li dotycs^),

§la

1. Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana
osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przediozy Zamawiaj^cemu (jednej
z osob wskazanych w umowie) pisemne oswiadczenie, iz osoba (osoby) wykonuj^ca w ramach

niniejszego zamowenia (umowy) czynnosci polegaj^ce na obsiudze zgloszeh dokonywanych przez
Zamawiaj^cego w toku realizacji umowy, tj. przyjmowanie zgloszeh w ramach okna czasowego,
w szczegolnosci w ramach infolinii (pod numerem telefonu) oraz potwierdzanie przyj?cia zgloszeh,

b?dzie zatoadniona na podstawie umowy o prac? w rozumieniu.kodeksu pracy, w calym okresie

realizacji umowy.

Oswiadczenie (kompletne oswiadczenie) winno zawierac rowniez wykaz osob (imi? i nazwisko)
zatrudnionych na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby
czynnosci (zakres obowi^zkow pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac?
i rodzaju umowy o prac?, dokiadne okreslenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia

oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy.

Niezlozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub
podwykonawc?) uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z mozUwosci rozwi^zania umowy, jezeli
Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl wymaganego
kompletnego oswiadczenia, i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia
calkowitego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy. Zastosowanie maj^ tu postanowienia §9 ust.2
umowy.

Ucspi osob (co najmniej 1) obsiugujci^ch v^gloss^cnia w toku realivtagi umon^ nale^ podac w fomukrv^u opts
prt^edmiofu f^momenia.

2. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc?
lub podwykonawc? wymagah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp, dokumentowanych za pomoc^
oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:
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a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o prac? zatrudnionego
pracownika;

b) mozliwosc z^dania innych dokumentow, np. dokumentow potwierdzaj^cych opiacame skiadek
na ubezpieczenie spoieczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
z informacj^ o liczbie odprowadzonych sktadek) w postaci zaswiadczenia wlasciwego oddziaiu

ZUS lub dowodow potwierdzajjicych zgioszenie pracownika przez pracodawc? dp ubezpieczen;
-  zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezb^dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prac?, w szczegolnosci imi? i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat$ zawarcia umowy •

o prac^, rodzaj umowy o prac? oraz zakres obowi^zkow pracownika.

c) mozliwosc zwrocenia si? do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli

w przypadku powzi?cia w^tpliwosci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie

Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuj^cych
w trakcie realizacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia

na podstawie umowy o prac?.

Wezwanie zostanie przekazane Wykonawcy za posrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany przez

Wykonawc?:

3. Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy,

rozumie si? czynnosci polegaj^ce na obsiudze zgloszeh dokonywanych przez Zamawiaj^cego w toku
realizacji umowy, tj. przyjmowanie zgloszeh w ramach okna czasowego, w szczegolnosci w ramach

infolinii (pod nuriierem telefonu) oraz potwierdzanie przyj?cia zgloszeh.

4. Zmiana osoby/osob wskazanych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust.l, jest mozliwa pod
warunkiem spelnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu

pracy. Zmiana dokonywana jest w formie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy ̂ ub podwykonawcy)
z podaniem danych nowej osoby oraz przy zachowaniu wymogow ust.l. Zmiana osob wymaga

akceptacji ze strony osoby wskazanej w §5 ust.l umowy. Akceptacja moze zostac wyrazona na pismie

lub za posrednictwem poczty e-mail:

§2
Tetmin i miejsce realizacji umowy

1. Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac przedmiotowa umow? w okresie od 01.02.2021 r. do dnia

31.12.2021 r.

2. Miejscem reaHzacji umowy jest siedziba Sl^skiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach,

za wyj^tkiem sytuacji nie wymagaj^cych fizycznego stawiennictwa ze strony Wykonawcy w ww.

miejscu.

§3

Wynagfodzenie calkowite umowy

1. Wynagrodzenie caikowite z tytulu niniejszej umowy wynosi: zl brutto (slownie:

ziotych brutto), w tym wynagrodzenie caikowite netto: zl, zgodnie z zal^cznikiem nr 2

do umowy - kalkulacja cenowa.

(Uwaga: ̂Icic^ik nr 2 v^staniepr^gotowany w oparciu o pkt 1A.formularr^a ofery).

2. Wynagrodzenie caikowite brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty,

oplaty,.podatki i naleznosci zwi^zane z realizacji umowy.

3. Wykonawca. oswiadcza, ze wynagrodzenie caikowite brutto umowy okreslone w §3 ust. 1 umowy,

nie narusza przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
za prac? oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 2177).
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§4
Terminy i wamnki platnosci

1. Zapiata wynagrodzenia 2 tytuiu umowy b^dzie nast^powaia miesi^czme z doiu, w formie polecenia

przelewu, w terminie do 30 dni licz^c od dnia dostarczenia przez Wykonawc? do siedziby Sl^skiego

OW NFZ prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze VAT. Podstaw^ zapkty b^dzie comiesiic^yprotokotpramdlomj reali^gi umowy.

2. Na fakturze VAT Wykonawca winien uwzgligdnic ponizsze dane, a takze - jezeK dotyczy - zapis

o mechanizmie podzielonej piatnosci:

Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia.z siedziby w Warszawie ul. Rakowieckiej 26/30, 02-528
Warszawa, NIP: 1070001057, Odbiorca i platmk faktur VAT: Skski Oddzial Wojewodzki NFZ
z siedziby w Katowicachj ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

3. Suma wartosci brutto faktur VAT wystawionych z tytuiu niniejszej umowy nie rrioze przekroczyc

kwoty brutto wskazanej w §3 ust.1 umowy.

4. Za datQ dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obckzenia rachunku Zamawiaj^cego.
5. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zaplaty.

6. Przeniesienie wierzytelnpsci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawcy na osob? trzeci^
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku ustawowe] zmiany stawki podatku VAT przed, wystawieniem faktury VAT, zmiana
zostanie uwzgI?dniona w umowie. W przypadku zwi^kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie
calkowite netto umowy (§3 ust. 1), w tym takze wartosci (ceny) hetto podane w umowie, zostanie
obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT,

wynagrodzenie calkowite brutto umowy (§3 ust.l) nie przekroczylo ceny oferty zlozonej przez
Wykonawcy w zamowieniu nr 23/pn/2020, tj zl brutto.

W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego netto .umowy
(§3 ust. 1), w tym takze do wartosci (ceny) netto podanej w umowie, zostanie doliczony podatek
VAT w obowi^zuj^cej (nizszej) wysokosci.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dia wynagrodzenia umowy
zostanie wprowadzona w drodze pisemnego aneksii do umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu s^ przepisy dotycz^ce centralnego rejestru podatnikow VAT

(tzw. biala lista) wprowadzonego ustaw^ z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarow i uslug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018).

§5

1. Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiaj^cego do podpisywania protokolow, o ktorych mowa

w niniejszej umowie oraz zobowi^zanymi do nadzorowania prawidlowej realizacji postanowien

umowy, jest 1) , tel , adres e-mail: lub 2) tel , adres
e-mail: Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych wyzej osob.

2. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisywania protokolow, o ktorych mowa

w niniejszej umowie oraz zobowi^zan^ do nadzorowania prawidlowej realizacji postanowien umowy,

jest 1) tel , fax , adres e-mail: lub 2) , tel , fax
, adres e-mail: Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych wyzej

osob.

3. Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 dla swojej

skutecznosci b^dzie wymagaia jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do
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drugiej Strony umowy. W tresci oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowi^zuje

zmiana.

§6
1. W przypadku zgioszenia przez Zamawiaj^cego nieprawidtpwosci lub innych problemow

dotycz^cych urz^dzen b^dz oprogramowania obj?tych umow^ Wykonawca zobowi^zuje si?

zapewnic czas reakcji oraz czas naprawy zgodnie ze wskazanyfni w pkt 2 ppkt 4 oraz ppkt 5
zai^cznika nr 1 do umowy. Czynnosci b?d^ kontynuowane az do protokolarnego usuni?cia

nieprawidlowosci lub innych problemow.
2. Warunki dotycz^ce naprawy b?d^ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawc? z Zamawiaj^cym.

3. Wszelkie zgioszenia w ramach niniejszej umowy mog^ bye .skutecznie przekazane przez

Zamawiaj^cego za posrednictwem numeru telefonu (infolinii) podanego przez Wykonawc?:

,  poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Wykonawc?:
b^dz za posrednictwem (jezeli dotyczy) formularza zgloszeniowego ha stronie

intemetowej wskazanej przez Wykonawc?: Fakt otrzymania zgioszenia Wykonawca
obowi^zany jest natychmiast potwierdzic za posrednictwem poczty elektronicznej na, adres e-mail

Zamawiaj^cego:

Wykonawca zobowi^zuje si? niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego o kazdej zmianie

dotycz^cej wskazanego sposobu kontaktu (informacja taka winna zostac przekazana Zamawiaj^cemu
na pismie lub, faksem: lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ), pod
rygorem uznania zgioszenia dokonanego przez Zamawiaj^cego na podany w ust.3 sposob kontaktu,

za skuteczne.

4. Wszelkie koszty zwi^zane z naprawy (w tym wymian^ urz^dzeh/oprogramowania, w szczegolnosci
koszty robocizny, transportu, cz?sci, reinstalacji, instalacji, ponosi Wykonawca.

§7
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu
kary umowne:

1) w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opoznienia w rozpocz?ciu realizacji umowy przez

Wykonawc? w stosunku do terminu wynikaj^cego z §2 ust.1 umowy. Jezeli opoznienie przekroczy
14 dni Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania z mozliwosci odst^ienia od umowy oraz
naliczenia Wykonawcy dodatkowo kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego
brutto okre£onego w §3 ust.l umowy .

2) w wysokosci 50,00 zl za kazdq. rozpocz?t^ godzih? opoznienia w stosunku do czasu reakcji,
o ktorym mowa w pkt 2 ppkt 4) zal^cznika nr 1 do umowy;

3) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opoznienia w stosunku do czasu naprawy, o kt6r37m mowa
w pkt 2 ppkt 5) zal^cznika nr 1 do umowy;

4) w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? osoby
wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

5) w wysokosci 100 z\ za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,

o ktorych mowa w §la ust.2 lit. a lub lit. b umowy;
6) w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto pkreslonego w §3 ust.1 umowy, jezeli

Wykonawca z przyczyn lez^cych po jego stronie zlozy oswiadczenie o odst^pieniu od umowy
b^dz o rozwi^zaniu umowy.

2. Jezeli suina kwpt z tytulu kar umownych, o ktorych mowa w ust.1 pkt 2, 3, 4, 5 przekroczy 5%
wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w §3 ust.1 umowy, Zamawiaj^cy uprawniony jest do

(L (JU
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3.,

4.

5.

6.

7.

skorzystania z mozliwosci tozwi^zania umowy oraz naliczenia Wykonawcy dodatkowo kary

umownej w wysokosci 5% wynagrodzenia caikowitego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy.

Zamawiaj^cemu przysiuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody, w przypadku gdy kara umowna nie wystarcza na pokrycie szkody.

Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania

wezwania do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaptacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic

nalezn% mu kar^, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jalq.

ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).

Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyi^czona:

1) w przypadku wyst^ienia okolicznosci siiy wyzszej w rozumieniu przyj^tym w doktrynie
i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia

jego skutkom), w szczegolnosci takich jak wojna, katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki

uliczne;

2) w przypadku ogtoszenia przez wlasciwe organy stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu

epidemii,

- o ile miaiy 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 Zamawiaj^cego na pismie oraz

uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si?

Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wpiywu na wykonanie umowy.

Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona rowniez w przypadku, gdy niedotrzymanie przez

Wykonawc? terminu wykonania zamowienia b^dz innego terminu, do ktorego zachowania

Wykonawca jest zobowi^zany na podstawie niniejszej umowy, zostalo spowodowane

okolicznosciami lez^cymi po stronie Zamawiaj^cego.

Sytuacje wskazane w ust. 5 i 6 powoduj^ zawieszenie biegu terminow do czasu ust^ienia przeszkody.

Okolicznosci zawieszenia terminu oraz jego kontynuacji zostan^ potwierdzone przez Strony na

pismie.

§8

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy

nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do urz^dzen, pomieszczen Zamawiaj^cego

w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowi^zan z tytulu gwarancji

i r?kojnii za wady, zobowi^zane si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych

dotyczicych Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, 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?

wykonujic obowi^zki wynikajice z niniejszej umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za

naruszenie powyzszych nakazow spocz57wa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa

o zachowaniu poufnosci w NFZ stanowi^ca zal^cznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, uprawnia Zamawiajicego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w

wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do
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powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane do zachowania w tajemnicy informacji

zastrzezonych przez Wykonawc^ jako tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych

w gtanicach przewidzianych w obowi^zuj^cych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy

niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodia.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si? z klauzul^ informacyjn^ dotycz^c^ RODO oraz ze wypeinil

obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od

ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji niniejszej umowy,

w przypadku, gdy obowi^zek taki spoczywa na Wykonawcy.

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

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane

przez pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedklada jednej

z osob, o ktorych mowa w §5 ust.l umowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.

§9

1. Odst^ienie od umowy, o ktorym mowa w §7 ust.l pkt 1 umowy, winno nast^ic w terminie do 5 dni

roboczych licz^c od dnia powzi?cia wiadomosci o przyczynie odst^ienia, poprzez pisemne
oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okoHcznosci stanowi^ce podstaw? odst^pienia
od umowy. Odst^ienie od umowy nast?puje z dniem ztozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia

o odst^ieniu. W przypadku odst^pienia od umowy Wykonawcy nie przysiuguj^ z tego tytulu zadne

roszczenia-w stosunku do Zamawiaj^cego. Zastrzega si?, iz skutki odst^ienia maj^ nast^ic na

przyszlosc i nie dotycz^ takich instytucji jak kary umowne, czy prawo z^dania odszkodowania za

nienalezyte wykonanie umowy.

2. Rozwi^zanie umowy, o ktorym mowa w §la ustl b^dz w §7 ust.2 umowy, winno nast^ic poprzez

pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okoHcznosci stanowi^ce podstaw?
rozwi^zania umowy. Rozwi^zanie umowy nast?puje ze skutkiem natychmiastowym w dniu zlozenia
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia. W takim przypadku Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie
jedynie za okres faktycznego wykonywania umowy. RozHczenie nast^i z uwzgl?dnieniem zasady,
ze naleznosc za 1 miesi^c odpowiada 1/11 wynagrodzenia calkowitego brutto umowy, o ktorym

mowa w §3 ust.l umowy, zas naleznosc za 1 dzieh odpowiada 1/30 z 1/11 ww. wynagrodzenia

calkowitego brutto umowy. Wykonawca obowi^zany b?dzie zwrocic Zamawiaj^cemu nienalezn^
cz?sc wynagrodzenia w terminie 30 dni Hcz^c od dnia otrzymania stosownego wezwania, na podany

w wezwaniu rachunek bankowy.

§10

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl (siownie:

zlotych), CO stanowi 5% wynagrodzenia calkowitego brutto umowy (ceny oferty brutto).
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 ci^glosci 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.

3. W okresie przysluguj^cym Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostac

pozbawiony mozHwosci wyst^ienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania
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4.

umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^iio w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli
zabezpieczenie zostaio wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).
Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamowien

publicznych. Zamawiajs^cy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
licz^c od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zarnawiaj^cego za nalezycie wykonane, tj. od
dnia podpisania proiokoiu koncowego. Protokol koncowy winien potwierdzac nalezyte wykonanie
umowy.

§11

Mechanizm podzielonej pi'atnosci ̂  jezeli dotyczy

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b^dzie realizowat platnosc za faktiiry z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy platnosciach bezgotowkowych - polecenie
przelewu lub polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub uslug wymienionych w zal^czniku
nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz.U.2020 poz.106).
Mechanizm podzielonej platnosci nie b^dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosd lub zdarzenia
pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia
zwolnione z VAT lub opodatkowane stawkq, 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiaj^cego platnosci w systemic
podzielonej platnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez Wykonawc?
fakturach jest rozHczeniowym rachunkiem firmowym - rachunek VAT.

2.

3.

4.

§12 .
1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

liieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowa b^dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy ziozon^ w zamowieniu nr 23/pn/2020.
4. Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy, przy uwzgl^dnieniu wyj^tkow w niej

przewidzianych, wymagac b^dzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Ewentualne spory powstale na tie stosowania nimejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygni^ciu s^du

wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrbwia
(Katowice).

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

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

J
CJU ^

nac/klnik

Wyd/iufu Administracyjno-Gospodarczego
SliiskiL-go/^i.fyiaHiAVojew6d7.kicgo

Narodovvc-iorinv.iJ x' >fjro\via w Kalow icac
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCi W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - z siedzib^ w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30,

reprezentowanym przez:

Pana Filipa Nowaka - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

w imieniu ktorego dziata pelnomocnik:

Pan Piotr Nowak - Dyrektor Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia (pelnomocnictwo nr z dnia - kopia w

zat^czeniu),

zast^powany przez dalszego petnomocnika;

(petnomocnictwo nr z dnia - kopia w za^^czenlu), r

zwanym dalej ..Zamawiaj^cym"

a

z siedzibq w , adres: , wpisanym do

prowadzonego przez pod numerem /jezeli

dotyczy/,

NIP: , REGON; , wysokosc kapitaiu zaktadowego: /jezeli dotyczy/,

w imieniu ktorego dziata:

-  zwanym daiej „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia ktore] przedmiotem jest

swiadczenie wsparcia technicznegb dla posiadanych przez SIsiski OW NFZ

urzqdzeh i oprogramowania zabezpieczajqcego firewall, zwanej dalej „umow^

podstawowq", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych udost^pnianych

wzajemnie w trakcie reallzacji umowy podstawowej postanawiajq, co nast^puje:

§1

llekroc w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczaj^ one:

1) przekazywane Wykonawcy wszeikie informacje lub dane, na pismie lub zapisane

w inny sposob, dotyczqce spraw, planow dziatainosci Zamawiaj^cego lub

przedsi^wziQC Zamawiaj^cego zwi^zanych z realizacj^ umowy podstawowej,

2) wszeikie rozmowy prowadzone poml^dzy przedstawicielami Stron w zwiqzku z

realizacj^ umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiaj^cego, ktore zostafy utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowiq Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia s^

powszechnie znane lub jawne.

§2

1. Z uwagi na udost^pnianie informacji Poufnych Wykonawca zobowi^zuje s\q do:

[/u

fi- a
ona
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1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

od formy, w jakiej zostafy mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyt^cznie na uzytek prowadzonej

wspofpracy w zakresie reaiizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanych informacji Poufnych w czasle, gdy znajduj^ si^ one w posiadaniu

Wykonawcy:

4) ujawnienia Informacji Poufnych wytqcznie osobom biorqcym udziat

w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te s^

niezb^dne dia prawidtowej reaiizacji umowy podstawowej:

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

0 poufnym charakterze uddst^pnianych 1 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 jakikoiwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzieiona zostanie

na takq czynnosc pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie

niezb^dne w zwi^zku z reaiizacji umowy podstawowej. Zamawiaj^cy zobowiizuje

sid do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby reaiizacji umowy podstawowej

osobom biorqcym udziat w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,

ktore okazi upowaznienie Zamawiajqcemu do udziatu w reaiizacji umowy

podstawowej;

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

niezwtocznego zwrocenia Zamawiajqcemu iub zniszczenia na wtasny koszt

wszeikich materiatow zawieraj^cych jakiekoiwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami b^dicymi w posiadaniu, Wykonawcy. Sposob zniszczenia

materiatow winien uzyskac pisemny akceptacj? Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowi^zkow dotyczicych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiajicemu

kar? umowni 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 iicz^c od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby biorqce udziat w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy

(niniejsze obejmuje wszelkie osoby wyst^pujqce po stronie Wykonawcy, w tym

rowniez podwykonawcow i daiszych 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 Zamawiajqcemu przed przyst^pieniem do
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faktycznej realizacji umowy podstawowej przez danq osob?. Obowi^zek powyzszy

dotyczy w rownym stopniu osob wykonujqcych czynnosci zwi^zane z wypetnianiem

zobowi^zan Wykonawoy z tytutu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy

podstawowej.

4. L^czna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie

moze przekroczyc wysokosci 50% /stownie: pifcdziesi^t procent/ wynagrodzenia

catkowitego brutto wskazanego w §3 ust.1 umowy podstawowej.

5. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,

odszkodowania za zawinione wyt^cznie przez Wykonawc? ujawnienie Informacji

Poufnych, w wysokosci przewyzszaj^cej kar? umownq, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Stron? poszkodowan? z tego tytutu, przekracza wysokosc kary

umownej, o ktorej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

6. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawoy wobec Zamawiaj^cego przez caty

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu iub wygasni?ciu,

a  takze w okresie gwarancji i r?kojmi, bez wzgi?du na podstaw? prawn^

(tak kontraktow?, jak i deliktow^) i przyczyn? tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest

do szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wytqczenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

a) przypadkow wyrzqdzenia szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkow okresionycti bezwzgi?dnie obowi^zujqcymi przepisami prawa.

7. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej iub daisi Podwykonawcy winni

zostac zobowi^zani przez Wykonawc? do przestrzegania zobowi^zah wynikajqcych

z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi?zania okresione w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych

ujawnienie wymagane jest od Wykonawoy na mocy obowiqzujqcych przepisow

prawa.

2. Jezeii Wykonawca zostanie zobowiqzany na mocy prawa Iub wezwania sqdu 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?zuj?cych przepisow prawa, wezwania s^du

iub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b?dzie

uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyt?cznie w zakresie wymaganym

prawem oraz zobowi^zany do podj?cia wszelkich uzasadnionych srodkow majqcych

na ceiu upewnienie si?, ze informacje Poufne sq traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy

przez swoich pracownikow b?dz inne osoby, ktore b?dq zaangazowane w proces

L
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realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiqzywania umowy podstawowej, z tym

ze zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

i odpowiedzialnpsc z tego tytutu, pozostajq w mocy takze po wygasni^ciu niniejsze]

umowy oraz umowy podstawowej, nie wytqczajqc okresu gwarancji i rpkojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgodp na to, ze nie bpdzie uprawniony do nabycia

zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiajqcego iub od niego

uzyskanych.

§7

1. Strony poddajq pod rozstrzygnipcie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzgi^du na siedzibp Zamawiajqcego s^dowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieureguiowanych w niniejszej umowie znajdujq zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywiinego oraz inne obowiqzujqce przepisy

prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

Zat^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania

poufnosci, ktore stanowi jej integraln^ cz§sc.

§10

Niniejsza umowa sporzqdzona zostata w trzech jednobrzmi^cych egzempiarzach,

z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajqcy, jeden egzempiarz otrzymuje

Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

•T' 7' 4. ^^^^^YNATOR /

(yv/v \\\/\ \J^zynam6na4^^"^^
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Zatecznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi? i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADGZENIE

o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentujqc w dniu Wykonawc? podczas

realizacji umowy na swiadczenie wsparcia technicznego dia posiadanych przez

Sl^ski OW NFZ urz^idzeh i oprogramowania zabezpleczajqcego firewall, z uwagi na

Udost^pnianie Informacjl Poufnych, zobpwiqzuje sip 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, wyt^cznie w celu realizacji umowy.

Wyrazam zgodp na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwiqzane z realizacjq

umowy.

Miejscowosc, .data Czytelny podpis

I  (a-

^ Cli



KlMlJZUMDST^>Rm
ibsOBOWYCH PRZEZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne
rozporz^dzenie o ochronie danych - RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:

^^SlffiRATOl^SE^liHpSijJOW VCH jc>':
-L., i,.'i > ["-fr-'' -r-^'Tr-i-viPl^

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia, z ktorym mogq si? Pahstwo kontaktowac w nast^puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
■ za pomoc^ platformy ePUAP; NFZ-Centrala/SkrytkaESP
■ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pI
glNSPEKTOR bCHROW]^^^ fj
Prezes NFZ wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Pahstwem w sprawach
dotycz^cych przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw zwigzanych z przetwarzaniem danych z
ktorym mog^ si? Pahstwo kontaktowac w nast?pujgcy sposob:

■ listownie na adres siedziby administratora: j.w.
■ za pomoc^ platformy ePUAP: j.w.

■ e-mailem: iod@nfz.gov.pI

___ _ _ ______ I
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit, b RODO w celu zawarcia i
realizacji zawartej umowy.

Podstaw^ prawn^ przetwarzania Pahstwa danych jest w szczegolnosci:
■ Rozporz^dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit b) i c);
■ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
■ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ^wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow
publicznych;

■ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

■ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych;

■ ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci;

■ ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej;

■ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

IBZSRCY DANYCHplpBOWYCH
Odbiorc^ Pahstwa danych osobowych mog^ bye osoby lub podmioty posiadaj^ce upowaznienie do
po^skiwania danych osobowych na postawie przepisow prawa powszechnie obowi^jqcego (w tym na
podstawie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o ^wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych). Dane
osobowe mogq zostac przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawart umow?
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pahstwa dane osobowe mogq byh r6wnie2 przekazywane
do pahstwa trzeciego na podstawie obowi^zuj^cych przepisow prawa powszechnie obowiqzuj^cego.

Pahstwa dane osobowe b?dq przechowywane przez okres niezb?dny na potrzeby realizacji ustawowych
zadah Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeh oraz zadah wynikajqcych z ustaw szczegolnych,
w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przysluguje prawo do:



■ dost?pu do tresci swoich danych osobowych;
■ sprostowania danych osobowych;

■ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

■ wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w ̂ ^dah zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporz^dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 zdnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych).

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest dobrowolne, ale moze wynikac z przepisow prawa
powszechnie obowi^ujqcego, a ich nie podanie uniemo^liwi zawarcie i realizacj^ umowy.

\V~^KRESI^ P(QiDEJI\iOWAMA'~bECYZ^^

Pahstwa dane nie poshi^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profiiowania.

1



Nr zamowienia: 23/pn/2020 wzor informacji, o ktdrej mowa w art. 91 ust3a pzp

oraz podziefona piatnosc

I. Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:
* w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego. zgodnie

z przepisami 0 podatku odtowarow i usiug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodriie

z przepisami o podatku -od towarow i ustug. W zwiqzku z niniejszym vyskazuj^

ponizej:

a) nazw^ (rodzaj) towaru/uslugi, ktorego dostawa/swiadczenie .b^dzie prowadzic

do powstania u Zamavyiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow.i ustug:

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

netto:

II. Infprmuj?, iz zaptata winna zostac dokonana:
**w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1). bezzastosowania** mechanizmU;podzielonej ptatnosci,

2) z zastosowaniem''* mechanizmu podzielonej ptatnosci,

- CO odnosi si^ do nast^pujqcych towarow iub ustug:

(Wykonawca moze sporzqdzic stosowhy zat^cznik, zawierajqcy wykaz towarow iub ustug)
Zob. zat^cznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis



Nr zamowienia: 23/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

AKTUALNE OSWIADCZENIE, o ktorym mowa w art, 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia pubHcznego pn. swiadczenie wsparcia

technicznego dia posiadanych przez Sl^ski OW NFZ urz^dzeA i oprogramowania

zabezpieczaj^cego firewall, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial

Wojewodzki, oswiadczam. co nast^puje.

I. OSWIADCZENIE DOTYCZ^CE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo B) zgodnie.ze stanem pra\vmym i faktycznym

dotycz^cym Wykonawcy:

A. Oswiadczam, ze.nie podlegam wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24.ust. 1 pkt 12-23

ustawy Prawo zamowien publicznych.

B. Oswiadczam, ±c zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania na

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majcicci ̂ stosowaniepodstawy

nyklucf^nia sposrodwymienionjch TV art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy

Uwaga! Zgodme z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
■ pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki s^
wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkpdy wyrz^dzohej
przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni?zne za doznanq. krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac^ z or^nami scigania
oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych,, organizacyjnych i kadrowych, ktore odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^ppwaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zdl pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie uplyn^l okre^ony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.



Nr zamowienia: 23/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp; jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstaw^ wykluczenia,

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

zamowien publicznych, podj^lem nast?puj^ce srodkl naprawcze:

11. Zamawiaj^cy nie okresla (nie stawia) zadnych warurikow udzialu w post^powaniu, o ktorych mowa
w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art 22 ustlb pzp).

OSWIADCZENIE DOTYGZ^CE PODANYCH INFORMACJT

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach aktualne

i zgodne z prawd^^ oraz zostaly przedstawione z pelnq^ swiadothosci^ konsekwencji wprowadzenia

Zamawiaj^cego w bl^d przy przedstawianiu informacji.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy: ,

Data

podpis

H/' f.



Nr zamowienia: 23/pn/2020 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

OSWIADGZENIE O PRZYNALE^NOSCI ALBO BRAKU PRZYNALE^^NOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w tetminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ustS
pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej gmpy kapitalowej z innym
Wykonawcq. lub Wykonawcatm, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym post^powaniu.

Przez gtup^ kapita^ow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.369) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow, ktorzy s^.
kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorcQ, w tym rowniez tego
przedsi^biorc^.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfz-
katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty w post^powaniu na Swiadczenie wsparcia
technicznego .dia posiadaiiych przez Sl^ski OW NFZ urz^dzen i oprogramowania
zabezpieczaj^cego firewall

1. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

II. oswiadczam, - iz nalez^ do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

♦nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze ziozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze powi^zania z innym ' Wykonawcj^ nie prowadzq, do zaklocenia konkurencji w post^powaniu
o udzielenie zamowienia.

Imi^ i naz^sko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis


