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Nr zam6wienia: 7/pn/2020

L Nazwa ffirma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, ̂ l^ski Oddzial Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniaDubliczne@iifz-katowice.pI. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Post^powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.).

>Warto^d szacunkowa zamdwienia przekracza rdwnowarto^d kwotv 139.000 euro<

Rodzaj zamdwienia: dostawa.

Zamdwienie niniejsze nie jest ̂ mdwieniem zastrze2onym.
Numer post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 7/pn/2020. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiajqcym proszeni o powolywanie si? na ww. numer.
Terminologia

^  ■ Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takZe „SIWZ" mowa jest o "pzp",
naleZy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2064 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mpwa
jest o "Zamawiaj^cym", naleZy przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(^OW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" naleZy przez to rozumied
dni kalendai^owe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz^dzeniu Ministra
Rozwoju w sprawie dokumentdw" nale^ przez to rozumied rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moZe Zgdad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz.U.2016, poz. 1126 ze zm.).
Wsz?dzie, gdzie w niniejszej SIWZ mowa jest o ,jednolitym dokumencie", „Jednolitym Europejskim Dokumencie
Zamdwienia" albo „JEDZ", naleZy przez to rozumied dokument sporz^dzony zgodnie ze wzorem standardowego
formularza okre^Ionego w rozporzqdzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 05.01.2016 r.
(Dz.U.UE.L.2016.3.16) wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

m. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa dyskdw oraz licencji do rozbudowy posiadanego przez Zamawiaj^cego
^rodowiska skladowania danych opartego o 2 macierze dyskowe Huawei OceanStor 2600 V3, zgodnie z zasadami

f ), okre^lonymi w SIWZ.
Realizacja dostawy nast^pi zgodnie z zasadami okre^Ionymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis
przedmiotu zamdwienia i wzorem umowy.
Kod Wspdlnego Slownika Zamdwieh (CPV): 30233141-1 — Nadmiarowa macierz niezale2nych dyskdw (RAID).

Opis przedmiotu zamdwienia okreSIa standardy jakosciowe, o ktdrych mowa w art.91 ust,2a pzp,

Prawo opcii

Obok zamdwienia gwarantowanego, obejmuj^cego dostaw? licencji do realizacji zdalnej synchrohicznej replikacji
danych pomi?dzy posiadanymi przez Zamawiajqcego dwoma macierzami Huawei OceanStor 2600 V3
(1 szt./macierz) oraz 12 szt. dyskdw SAS SSD 3,84 TB, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo zrealizowania
zamdwienia obj?tego prawem opcji.
Realizacja prawa opcji b?dzie polegala na dostarczeniu 8 szt. dyskdw wskazanych przez Zamawiajqcego tj.: (4 szt.
dysk SAS SSD 3,84 TB 2.5 oraz 4 szt. dysk SAS SSD 3,84 TB 3,5).
Opis elementdw obj?tych prawem opcji znajduje si? w formularzu opis przedmiotu zamdwienia.
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Nr zam6wienia: 7/pn/2020

W ciggu 40 dni liczqc od dnia zawarcia umbv^, Zaiiiawiaj^cy przeka5:e Wykonawcy pisemnq informacj?
0 skorzystaniu bqdi nieskorzystaniu z prawa opcji. W informacji o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiajqcy wska2e,
w jakim zakresie, tj. z jakiej Uczby elementdw chce skorzystab. Termin dostawy elementdw zamdwionych
w ramach prawa opcji: do 30 dni licz^c od dnia otr^nnania pisemnej informacji o skorzystaniu z prawa opcji.
Realizacja prawa opcji uzaleiniona b^dzie od decyzji Zamawiajqcego (w szczegdlno^ci od posiadania przez
Zamawiaj^cego ̂ rodkdw finansowych w odpowiedniej wysoko^ci).
Wykonawcy nie przyskjguj^ 2adne roszczenia w stosiinku do Zamawiaj^cego w przypadku nieskorzystania przez
Zamawiajqcego z prawa opcji b^dz w przypadku skorzysfania z prawa opcji w niepelnym zakresie.

Podane terminy realizacji majg zastosowanie przy zastrzezeniu regulacji § 3 i 4 wzoru umowy.

Uwaga!

Zamawiaj^cy zastrzega, ii, zawarcie umowy winno nast^pid do dnia 31.12,2020 r. Zawarcie umowy po tym terminie
CO do zasady nie jest mo2liwe z uwagi na finansowanie zadan obj^tych zamdwieniem z rzeczowego planu
inwestycyjnego NFZ na rok 2020. Zgodnie z regulacjami obowiqzujqcymi w NFZ warunkiem fmansowania zadan
z planu roku 2020 jest zawarcie umowy (udzielenie zamdwienia) do dnia 31.12.2020 r. Wobec powy&zego
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do odst^pienia od zawarcia umowy.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera formularz opis przedmiotu zamdwienia, stanowiqcyjntegraln^
cz?5d SIWZ.

Realizacja zamdwienia b^dzie przebiegala na warunkach okre^lonych we wzorze umowy, stanowi^cym integraln^
cz^^d SIWZ. Wzdr umowy przewiduje rdwniei i okre^la warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy.

»Wykonawca winien podad w tre^ci formularza opis przedmiotu zamdwienia nazw? producenta, ppjemnoSd oraz
nazw^ modelu oferowanych elementdw.

Formularz opis przedmiotu zamdwienia, w tym wskazane przez Wykonawcp nazwy producenta, pojemno^d oraz
nazwy modelu, skladajq sip na tre^d oferty.

Uwaga!

Zamawiaj^cy dopuszcza mo2liwo5d dostarczenia przez Wykonawcp, na jego pisemny wniosek i za zgodq
Zamawiaj^cego, innego modelu sprzptu tego samego producenta niz model wskazany przez Wykonawcp w ofercie
zlo^onej w zamdwieniu nr 7/pn/2020, pod warunkiem Iqcznego spelnienia przeslanek opisanych we wzorze umowy.

2.

»Wykonawca winien zloiyd nastppujqce o^wiadczenia, ktdrych tresd znajduje sip w formularzu opis przedmiotu
zamdwienia:

a) OSwiadczamy i zobowi^jemy sip, it oferowane oraz dostarczone przez nas dyski bpd^ fabrycznie nowe oraz
wyprodukowane nie wcze^niej niz w II polowie 2019 r. W definicji sprzptu fabrycznie nowego nie mie^ci sip
sprzpt ponownie wprowadzony na rynek przez producenta sprzptu po przeprowadzonym procesie jego
odnowienia (ang. „refurbished"). Zamawiaj^cy nie dopuszcza dostarczenia dyskdw ponownie wprowadzonych
na rynek przez producenta po przeprowadzonym procesie odnowienia (ang. „refurbished").

b) O^wiadczamy i zobpwi^zujemy sip, iz oferowane oraz dostarczone przez nas dyski bpd^ wyprodukowane
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa oraz normami, bpd^ w pelni warto^ciowe i nadajqce sip do
uzywania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz bpdq posiadaly deklaracje zgodno^ci CE.

c) O^wiadczamy i zobowi^zujemy sip, it oferowane oraz dostarczone przez nas oraz dyski pochodzq z legalnego
i^ddla, bpdq objpte pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ, w tym we wzorze
umowy) zawartych w cenie i ̂ wiadczonych przez sied serwisowq producenta dyskdw.
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d) O^wiadczamy i zobowi^zujemy si?, w ramach gw^^6ji z^pevmiamy Zamawiajqcemu dost?p do wszelkich
poprawek i najnowszych wersji oprogramowania udost?pnionych przez producenta, w tym prawo do ich

pobrania bezpo^rednio ze strony producenta b^dz . w inny spos6b udost?pniony przez Wykonawc?,

zainstalowania i uzytkowania, bez narusz^ia praw inriych os6b lub podmiotdw. Pod poj?ciem

„oprogramowanie" nale2y rozumied oprogramowanie zarz^dzajqce u2ywane przez dostarczone dyski,

niezb?dne do ich pracy.

»Ponadto Wykonawca winien o^wiadczyd, iz uzyskat wszelkie niezb?dne zapewnienia do zlozenia powy^:szych
o^wiadczeh.

OSwiadczenia wymienione powyiej stanowi^ treSc oferty, a tym samym nie stanowi^ o^wiadczeh

lub dokumentdw w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp oraz rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26,07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze :t^da6 zamawiajqcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamdwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

3. Warunki platno^ci okresla wzdr umnwy,

4. Gwarancia i rekolmia za wadv:

»Wykonawca winien zaoferowa6 36-miesi?czny okres gwarancji oraz r?kojmi za wady przedmiotu zamdwienia

na warunkach okreSlonych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy.

Bieg okresu gwarancji oraz r?kojmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania protokohi dostawy, odpowiednio

przedmiotu obj?tego zamdwieniem gwarantowanym b^dz przedmiotu obj?tego prawem opcji (realizacja prawa opcji
— w zale:znosci od decyzji Zamawiaj^cego). W ramach.udzielonej gwarancji Wykonawca winien zapewnid wsparcie

serwisowe (zob. pkt rv formularza opis przedmiotu zamdwienia).W przypadku awarii no^nika danych - uszkodzony
no^nik pozostaje u Zamawiajqcego.

» Wykonawca winien posiadac gwarancj? producenta sprz?tu.

»Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych przedmiotu zamdwienia nie mog^ byd sprzeczne
z warunkami gwarancji wynikajqcymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane
sq postanowieniami umowy. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ byd korzystniejsze
od okreslonych w umowie.

5. Inne informacie.

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

Wyja^nia si?, ii zgodnie z zasadq wyra^on^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wiqie si? z regulacjq
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.), ktdra formutuje zasad?
uzywania j?zyka polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Ustawa 0 j?zyku polskim w art.ll stanowi, iz art,5-10 tejze ustawy nie dotyczq mi?dzy innymi nazw wlasnych,
zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz
oznaczeh pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami
o normalizacji.

6. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca mo:te powierzvd wykonanie cz?^ci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp tada. wskazania przez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i pndania przez Wvkonawc? .firm
podwvkonawcdw fpatrz: formularz oferty).
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3) Zamawiajqcy nie i^maga, aby Wykonawca, kt6ry zamierza powierzy6 wykonanie cz^^ci zambwienia
podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziahi w post^powaniu

zlo^ytjednolite dokumenty (JEDZ) dotyczqce tych podwykonawcdw, chyba, 2e podwykonawcy jednocze^nie
podmiotami, na ktdrych zasoby powohije si? Wykonawca w celu wykazania spelniania warunkdw udziahi

w post?powaniu (art. 22a ust.l pzp).

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jeieli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego

zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spelniania

warunkdw udziahi ̂ w post?powaniu (warunku dot. zdolno^ci zawodowej - posiadanie wymaganego
do^wiadczenia), Wykonawca jest obowi^any wykazad Zamawiaj^cemu, ±e proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca sainodzielnie spehiia Je w stopniu nie mniejszym nii: podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

I

»Przez umow? o podwykonawstwo nalezy rozumied umow? w formie pisemnej o charakterze odplatiiym, ktdrej
przedmiotem s^ ushigi lub dostawy stanowi^ce cz?gd zamdwienia publiczneeo. zawartq mi?dzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcy).

n  Co do zasady podwykonawcy nie jest producent, czy te2 dystrybutor dostarczanego sprz?tu.

rv, Termin 1 mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia:

a) wykonanie zamdwienia gwarantowanego - w terminie do 60 dni liczyc od dnia zawarcia umowy, nie pd^ej
nit do dnia 20.01.2021 r.; wykonanie zamdwienia obj?tego prawem opcji - w terminie do 30 dni liczyc od
dnia otrzymania informacji o skorzystaniu z prawa opcji, nie pd^iej mt do 20.01.2021 r.,

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiajycego z prawa opcji, Zamawiajycy przeka2e Wykonawcy pisemny
informacj? o skorzystaniu bydz nieskorzystaniu z prawa opcji w ciygu 40 dni liczyc od dnia zawarcia umowy.
W informacji o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiajycy wskaie, w jakim zakresie, tj. z jakiej liczby
elementdw chce skorzystad. Wykonawca zobowiyzany b?dzie dostarczyd przedmiot obj?ty prawem opcji
w terminie do 30 dni liczyc od dnia otrzymania pisemnej informacji o skorzystaniu z prawa opcji, nie pdmiej
niz do 20.01.2021 r. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pi^mie.

c) Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamdwienia (licencje na oprogramowanie komputerowe)
zostany udzielone na czas nieoznaczony.

Wykonawca zobowiyzany jest przekazad wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a tak2e ewentualne nbshiki
CD lub DVD zwiyzane z przedmiotem zamdwienia w terminie wskazanym powy2ej pod lit.a lub odpowiednio pod
lit.b zd.2.

2. Miejsce wykonania zamdwienia:

ul. Kossutha 13 wKatowicach.

V. Warunki udzialu w postenowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust.l pzp o udzielenie zamdwienia mogy ubiegad si? Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegajy wykluczeniu;

2) spelniajy warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiajycego w ogloszeniu
0 zamdwieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? warunek udziahi w post?powaniu dotyczycy zdolno^ci zawodowej
(posiadanie do^wiadczenia).

vT
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Ad.l) Art. 22 ust.l pkt 1 dzp - niepodleganie wvkluczeniu

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

W celu wykazania braku podstaw do. wykluczenia Wykonawca skiada wraz z ofertq o^wiadczenie (JEDZ)
0 niepodleganiu wykluczeniu (patrz: pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajqcego dokument,
0 ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a SIWZ oraz o^wiadczenia, o ktdiych mowa w pkt VI pkt 3 lit.b i lit.c SIWZ;
za^ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronid-intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp,
Wykonawca sklada r6wnie2 o^wiadczenie wskazane w pkt VI pkt 2 SIWZ (dot. grupy kapitalowej).

W przypadku niniejszego zamdwienia, oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), ktdry zalqcza do oferty.
» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mo:ze przedstawid
dowody na to, 2e podj^te przez niego ̂ rodki s^ wystarczajqce do wykazania jego rzetebo^ci, w szczegdlnoSci
udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest^pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadosduczynienie
pieni^^ne za doznanq krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjabienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami ̂ cigania oraz podj?cie konkretnych 5rodk6w technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post^powaniu wykonawcy. Zdania. pierwszego nie stosuje si?, jeZeli wobec Wykonawcy,
b^d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
»Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je2eli Zamawiajqcy, uwzgl?dniaj^c wag? i szczegdlne okoliczno^ci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczajqce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.8 pzp,
»W przypadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 19 pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj^cy
zapewnia temu Wykonawcy moiliwo^d udowodnienia, ±e jego udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie
zamdwienia nie zakldci konkurencji.

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

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

»Zamawiajqcy i^da od Wykonawcy, ktdry polega na zdobo^ciach mnych podmiotdw na zasadach okre^lonych
w art. 22a pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotdw dokumentdw wymienionych w pkt VI pkt 3 lit.a
SIWZ oraz oSwiadczeh wymienionych w pkt VI pkt 3 litb i lit.c SIWZ.

n

» ZamawiaJ^cy mo2e wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art 22 ustl pkt 2 pzp - spebianie warunku udzialu w postepowaniu okre^lonego przez

ZamawiaiacegQ w ogbszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ. ti.;

Art 22 ustlb nkt 3 pzp - warunek udzialu w Dostepowaniu dotvczacv zdolno§ei zawodowei

W celu wykazania spebienia warunku udziab w post?powaniu dotyczqcego zdobo^ci zawodowej (posiadania
do^wiadczenia), a opisanego poni2:eJ, Wykonawca sklada oSwiadczenie (JEDZ) o spebianiu ww. warunku (patrz
pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajqcego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.d i lit.e
SIWZ.

W przypadku nmiejszego zamdwienia, oSwiadczenie, o ktdiym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), ktdry zal^cza do oferty w sposdb opisany w bstrukcji dotycz^cej

JEDZ.
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Wykonawca winien spehiid warunek dotyczqcy zdolno^ci zawodowej (posiadania wymaganego do^wiadczenia)
polegajqcy na naleiytym wykonaniu, a w przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych rdwniei wykonywaniu,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeiieli okres prowadzenia dziaialno^ci jest krdtszy
- w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) dostawy macierzy, dyskdw do macierzy lub innego sprz^tu
serwerowego wykonanej lub wykonywanej.

Pod poj^ciem wykonana dosiawa macierzy. dvskdw ddimacierzy lub inneeo sprzetu serweroweeo nale^ rozumied
zamdwienie polegajqce na dostarczeniu macierzy, dyskdw do macierzy lub innego sprzetu serwerowego o warto^ci
nie mniejszej niZ 100 000,00 ztotych brutto, ktdrego realizacja zostala zakonczona (umowa zostala zrealizowana).

Pod poJ?ciem wykonywana dostawa macierzy. dyskdw do macierzy lub inneso sprzetu serweroweso naleZy

rozumied zamdwlenie b?d^ce w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana) polegaj^ce na dostarczaniu

macierzy, dyskdw do macierzy lub innego sprzetu serwerowego, ktdrego pewna o wartosci nie mniejszej niZ
100 000,00 zlotych brutto, zostala juZ zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvl^cznie ̂ wiadczeii okresowvch

lub ciaglvch. JeZeli Wykonawca powola si§ na wykonywanie dostawy stanowi^cej ̂ wiadczenie okresowe lub ci^gle,

w przypadku w^tpliwo^ci zobowi^zany b?dzie wykazad - udowodnid - okresowy lub ci^gly charakter ̂ wiadczenia).

Wykaz dostaw wykonanych -aw przypadku ^wiadczen okresowych lub ci^glych rdwnieZ wykonj^anych -
Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaW'wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawy zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowoddw okre^laj^cych, czy
te dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane naleZycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa powyZej,
s^ referencje b^dZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane,
a w przypadku ^wiadczeh okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - o^wiadczenie Wykonawcy;

. w przypadku ^wiadczeh okresowych lub ciqglych nadal wykonywanych referencje bqdz inne dokumenty
potwierdzajqce ich naleZyte wykonywanie powinny byd wydane nie wczeSniej niz 3 miesiqce przed uplywem
terminu skladania ofert.

UWAGA!

♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kaZdej wykazanej dostawy musi zostad poparte dowodem, Ze dostawa
zostala wykonana naleZycie lub jest wykonywana naleZycie.

♦ Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mog^ by6 sprzeczne z informacjami wynikajqcymi
z dokumentdw potwierdzajqcych naleZyte wykonanie (wykonywanie) dostaw.

♦Podajqc w formularzu wykaz dostaw dat^ wykonania, Wykonawca wskazuje dzieh, miesiqc i rok wykonania
(zakohczenia) dostawy; w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - Wykonawca
wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania (zakohczenia) zrealizowanej juZ cz^sci dostawy z zaznaczeniem, iZ jest to
dostawa (umowa) nadal realizowana.
♦Podajqc w formularzu wykaz dostaw wartoS^, Wykonawca:
- w przypadku dostawy wykonanej - wpisuje kwot? brutto w zlotych za calo^d wykonanej dostawy, za^
- w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - Wykonawca wpisuje zarhwno kwot? brutto
w zlotych za zrealizowanq juZ w ramach calo^ci cz^^d dostawy oraz kwot? brutto w zlotych stanowiqc^ wartoSt
calej dostawy.
♦Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamhwieh bylby szerszy (np. obejmowalby
rownieZ dostaw? innych elementow, innego asortymentu liib inny rodzaj zamdwienia, np. ushigi), Wykonawca
winien wyodr?bnic i podad dane dotyczqce samej dostawy macierzy, dyskdw do macierzy lub innego sprz?tu
serwerowego.

W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien wpisad zardwno kwot? brutto stanowiqcq warto^d calego
zamdwienia, jak i warto^d brutto samej dostawy macierzy lub innego sprz?tu serwerowego.
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♦ Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktdrego dostawa zostala wykonana lub jest
nadal wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres.

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

2. W przypadku Wykonawcdw wspdinie ubiegajqcych si? o, udzielenie zamdwienia:

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kaZdy
z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;

b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdryni mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spetnid
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak moZliwo^ci
sumowania zdolno^ci zawodowej - do^wiadczenia).

>

3. W zwiqzku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktdrym: Wykon^ca mote w celu potwierdzenia spelniania warunkow
udzialu w postfpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego cz§sci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjiflnansowej lub ekonomicznej innychpodmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkdw prawnych,
na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, it „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,
wyst^pi wylqcznie w przypadku, gdy:
1) Wykonawca, ktdry polega na zdolno^ci zawodowej (doSwiadczeniu) innego podmiotu, udowodni

Zamawiajqcemu, Ze realizuj^c zamdwienie b?dzie dysponowat niezb?dnymi zasobami tego podmiotu,
w szczegdlno^ci przedstawiajqc zobowi^anie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, 2e udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zdolno^d zawodowa
(do^wiadczenie), pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spelniania danego warunku udziahi
w post?powaniu oraz

3) Zamawiaj^cy zbada, iQ nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ust.l pkt 13-22 pzp.

Uwaga!

»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,
warunku udziahi w post?powaniu, sklada takze jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczqce tych podmiotdw (por..art.
25a ust,3 pkt 1 pzp).

»W przypadku polegania na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innego podmiotu, Wykonawca wskazuje ten
fakt w dokumencie JEDZ, a tak±e w fonnularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajqc na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innych podmiotdw na zasadaoh
okre^lonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo^liwiajqcym naleiyte
wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw, Zamawiaj^cy iqda wskazania w szczegdlno^ci:

a) podmiotu, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
c) sposobu wykorzystania zasobdw mnego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamdwienia

publicznego;

d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.

Informacje, o ktdrych mowa powy5:ej pod lit.a-d, winnv znalezd si? w zobowi^aniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.
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Zobowiazanie podmiotu. o kt6rvm mowa wvzei. Wvkonawca zalacza do ofertv.

Uwaga!

»Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, je^eli zdoInoSci zawodowe podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie
potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunkdw udziahi w post^powaniu lub zachodzq wobec tych podmiotdw
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy i^da, aby Wykonawca w terminie okre^lonym przez Zamawiajqcego:

a) zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowi^zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?5ci zamdwienia, jeieli wyka2e zdolnoSci
zawodowe lub sytuacj? finansow^, o ktdrych mowa w art. 22a ust.l pzp.

»Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej innych podmiotdw, odpowiada
solidamie z podmiotem, ktdry zobowiqzal si? do udost?pnienia zasobdw, za szkod? poniesion^ przez
Zamawiaj^cego powstal^ wskutek nieudost?pnienia tych zasobdw, chyba ie za nieudost?pnienie zasobdw nie
ponosi winy.

VA. Podstawy wykluczenia, o ktdrveh mowa w art. 24 ust5 pzp

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

VI. Wykaz o^wiadczeh lub dokumentdw potwierdzaiacych spelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu

oraz brak podstaw wvkluczenia

1. Do oferty Wykonawca doiacza:

1) aktualne na dzieh skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp,
tj. ie Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziahi w post?powaniu w zakresie
dotyczqcym zdolno^ci zawodowej (posiadanie do^wiadczenia).

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

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu (por. art. 25a ust 1 pkt 1, art. 25a ust.2 pzp).

Uwaga! Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-pkt 22 pzp) oraz spehiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich
zasoby, warunkdw udzialu w post?powaniu, sklada tak5:e jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczqce tych podmibtdw
(por. art. 25a ust.3 pkt 1 pzp).

Wzor jednolitego dokumentu - JEDZ stanowi zalqcznik do SIWZ,
Patrz: Instrukcja dotyczqca JEDZ stanowiqca zalqcznik do SIWZ.

W celu wypelnienia dokumentu JEDZ naleSy pobrad plik (format XML) ze strony intemetowej Slqskiego OW NFZ
z ogloszeniem o zamdwieniu oraz SIWZ. Nast?pnie nalety zapisad go na komputerze oraz wej^d na stron?
intemetow^: https://espd,uzp.gov.pl/, zaimportowac pobrany plik oraz wypelnid. Po wypefaiieniu JEDZ nale^
zapisad w jednym z formatdw dopuszczonych przez Zamawiaj^cego (zob. lit. a Instrukcji dot. JEDZ) podpisad
i zto^d wraz z oferty, w formie elektronicznej, podpisany przy u^ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2) zobowiazanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia (je^eli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej - do^wiadczeniu - innego podmiotu
- patrz pkt V pkt 3 SIWZ).
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2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na sfronie intemetowej; www.nfz-katowice.pl informacji, o kt6rej mowa

w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przeka2:e Zamawiaj^cemu o^wiadczenie Wykonawcy o przynaleznoSci albo

braku przynaleinoSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ustl pkt 23 pzp.

W przypadku przynalezno^ci do tej samej gnipy kapitalowej, Wykonawca mo^:e zlo^d wraz z o^wiadczeniem

dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, 2e powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia

konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia.

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

dokumentdw (...).

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

Wykonawca sklada o^wiadczenie w formie elektronicznej, podpisane przy u^ciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

3. Przed udzieleniem zambwienia Zamawiajqcy wezwie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala najwyZej oceniona,
do zloienia w wyznaczonvm, nie krdtszvm niz 10 dni. terminie aktualnvch na dzieri zlozcnia nastepuiacvch

o^wiadczen i dokumentdw:

n  - w celu potwierdzenia braku podstaw do wvkluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie okre^lonym w art. 24 ust.l pkt 13,14 i 21
pzp wystawionej nie wcze^niej niZ 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert; informacja z KRK
w zakresie okreslonym w ait. 24 ustl pkt21 pzp dotyczy podmiotu zbiorowego;

Dokument nalezy ztozyd w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu. Po^wiadczenie za zgodno^d z oiyginalem elektronicznej kopii nast^puje pr^ uZyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

b) oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sqdu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem ppdatkdw, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentdw
potwierdzaj^cych dokonanie platnoSci tych naleZnoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiqZ^cego porozumienia w sprawie splat tych naleZnoSci (dotyczy art. 24 ust.l pkt 15 pzp);

—K OSwiadczenie musi zostad zloZone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii oSwiadczenia poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginalem.
PoSwiadczenie za zgodnoSd z oryginalem elektronicznej kopii nast^puje przy u^ciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

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

OSwiadczenie musi zostad zlozone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii oSwiadczenia poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginalem. PoSwiadczenie za zgodnoSd z oryginalem
elektronicznej kopii nast^puje przy u^ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

» Jezeli Wykonawca polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okreSlonych w art. 22a
pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiot6w dokumenty oraz oSwiadczenia wymienione pod lit. a-c.
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- w celu Dbtwierdzenia spehiiania warunkdw udziahi w postepowaniu:

d) formularz wykaz dostaw - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed

upfywem terminu skiadania ofert - a jeieli okres prowadzenia dziaialno^ci jest krdtszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartb^ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotbw, na rzecz ktbrych dostawy zostaly

wykonane (per. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ),

dokument musi zostad ziozony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
poSwiadczonej za zgodno^d z oryginalem. Po^wiadczenie za zgodno^d z oryginatem elektronicznej kopii nast^puje
przy uiyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

e) wraz z zatqczeniem dowoddw okre^lajqcych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub sq wykonywane
nale^cie, przy czym dowodami, o ktbrych mowa powyzej, sq referencje b^dz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktbrego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ^wiadczen okresowych
lub ciqglych sq wykonywane, a jezeli z uzasadnionej pr^c^y o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskab tych dokuraentbw - o^wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ^wiadczeh
okresowych lub ciqglych nadal wykonywanych referencje h^di inne dokumenty potwierdzaj^ce ich
nale^e wykonywanie powinny byb wydane nie wczeSniej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu
skladahia ofert.

UWAGA!

Dotyczy catego pkt. 3

Dokumenty muszg zostad ziozone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii poSwiadczonej za zgodnoiSc z oryginalem. Poswiadczenie za zgodno^d z oryginalem elektronicznej kopii
nast^puje przy u^:yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

ZIozenie dokumentu w postaci elektronicznej w oryginale oznacza, iz musi on zostad podpisany przy u^ciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

»Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowiqcej ^wiadczenie okresowe lub ciqgte,
w przypadku w^tpliwo^ci zobowiqzany b?dzie wykazad (udowodnid) okresowy lub ciqgly charakter ̂ wiadczenia.
»Jezeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innych podmiotbw, przedstawia wykaz
dostaw j, w. wraz z dowodami j .w. wystawionymi dla tych podmiotbw.

4. Jezeli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentbw, o ktbrych mowa w §5 pkt I cyt. rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, sklada informacj?
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rbwnowamy dokument wydany przez

.  wia^ciwy organ s^dowy lub administracyjny kraju, w ktbrym wykonawca ma siedzib? lub. miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktbrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre^lonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i21 pzp.

Dokumenty, o ktbrych mowa wy5;ej, powinny byb wystawione nie wcze^niej nii. 6 miesi?cy przed uplywem terminu
skladania ofert.

Jezeli w kraju, w ktbrjmi wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamies^ania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktbrej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentbw, o ktbrych mowa wy5:ej, zast?puje si? je dokumentem
zawieraj^cym odpowiednio o^wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osbb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o^wiadczenie osoby, ktbrej dokument mial dotyczyd, zlo^;one przed notariuszem lub przed-
organem sqdowym, administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego wla^ciwym ze
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wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2

cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju stbsuje si?.

W przypadku w^tpliwo^ci co do tre^ci dokumentu ztozonego przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moze zwrdcid si?

do wia^ciwych organdw odpowiednio kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz^cych tego

dokumentu.

Wykonawca maj^cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj^cej miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktdrej dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 cyt.

rozporz^dzenia, sklada dokument, o ktdrym mowa w §7 ust.l pkt 1 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju,

w zakresie okre^lonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 pzp. Je^li w kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba,

ktdrej dokument mial dotyczyd, nie wydaje si? takich dokumentdw, zast?puje si? go dokumentem zawieraj^cym

oswiadczenie tej osoby zio^:onym przed notariuszem lub przed organem s^dowym, administracyjnym albo organem

samorz^du zawodowego lub gospodarczego wla^ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7

ust.2 zdanie pierwsze cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju stosuje si?.

W przypadku w^tpliwoSci co do treSci dokumentu zlo^onego przez Wykonawc?, Zamawiajqcy moZe zwrdcic si?

do wlasciwych organdw kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie

niezb?dnych informacji dotycz^cych tego dokumentu.

5. W przypadku wspdlneeo ubieeania sie o zamdwienie nrzez Wvkonawcdw:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, tj. jednolity dokument (JEDZ) sklada kaZdy

z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Dokumenty te winny potwierdzid

spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy

z Wykonawcdw wykazuje spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ winien zloZyd kaZdy z Wykonawcdw wspolnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

3) dokumenty, o; ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a SIWZ winien zlozyd kazdy z Wykonawcdw wspdinie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

4) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ winien zlo^d ka2dy z Wykonawcdw wspdinie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

5) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.c SIWZ winien zlo^d kaidy z Wykonawcdw wspdinie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

6) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.d i lit.e SIWZ, winny potwierdzid spelnianie waruhku

opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdinie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spelnid samodzielnie przynajmniej jeden

z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich

Wykonawcdw powinien posiadad wymagane doSwiadczenie (brak mozliwoSci sumowania zdolnoSci

zawodowej - doSwiadczenia).

6. Forma oswiadczeh i dokumentdw

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

dotyczqcej JEDZ.

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

z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...).

Dokumenty lub o^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, skladane s^ w oryginale w postaci dokumentu

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oSwiadczenia po^wiadczonej za zgodnoSd z oryginalem.

Po^wiadczenia za zgodno^d z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach
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lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wsp61nie ubiegaj^cy sif o udzielenie zam6wienia publicznego

albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw lub o^wiadczeh, ktore ka^dego z nich dotyczq.

Po^wiadczenie za zgodno§6 z oryginaiem elektronicznej kopii dokumentu lub o^wiadczenia, nast^puje przy u^ciu

kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wykonawca jest wi^c obowi^zany do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym kaidego o^wiadczenia

i dokumentu wymienionego w pkt VI.

Uwaga: W przypadku podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcy

skompresowanego pliku (.zip) zawieraj^eego o^wiadczenia i dokumenty, uznaje si^, ze wszystkie o^wiadczenia

i dokumenty zawarte w podpisanym skompresowanym pliku (.zip) zostaly podpisane kwalifikowanym

podpisem elektronicznym.

Zamawiaj^cy mo2e t?^da6 przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw lub

o^wiadczen, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlo2ona kopia jest nieczytetoa lub budzi

w^tpliwo^ci CO do jej prawdziwosci.

Dokumenty lub o^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, sporz^dzone w j^zyku obcym s^ skladane wraz

z thimaczeniem na j?zyk polski.

»Uwaga! Wykonawcy wsp61nie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia winni zal^czyd do oferty pelnomocnictwo.

Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pebiomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu

0 udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit.B SIWZ dla

pelnomocnictw.

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

Je^eli Wykonawca nie zto2yi o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentdw

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

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

wskazane przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zio2enia, uzupelnienia lub poprawienia

lub do udzielania wyjaSnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zIo2enia, uzupelnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyja^nien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie

post?powania.

Jeteli Wykonawca nie zlo2yi wymaganych pelnomocnictw albo zlo2yl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zloienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zlo^enia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa^ienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlo2enia wyja^nien dotycz^cych oswiadczen

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

8. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznoSci,

0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, je2eli Zamawiaj^cy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczqce

tego Wykonawcy lub mote je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost?pnych baz danych, w szczegdboSci

rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatatooSci podmiotdw

realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).

»W przypadku wskazania przez Wvkonawce dost?pnoSci oSwiadczeh lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2,

§5 i §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami intemetowymi
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ogolnodost^pnych i bezpiatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez

Wykonawc? o^wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku, o ktdrym mowa powy^ej, Zamawiaj^cy mo2e od Wykonawcy przedstawienia thimaczenia

na j?zyk polski wskazanych przez Wykonawcy i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj^cego dokumentow.

Uwaga: Zeodnie z cvt. norma skorzvstanie z tel mozliwo§ci wvmaga wskazania przez Wvkonawce

skonkretvzowanvch o^wiadczed lubdokumentdw.

»W przypadku wskazania przez Wvkonawce o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdiych mowa w §2, §5 i §7 cyt.

rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, kt6re znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlno^ci o^wiadczed lub

dokumentdw przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ustl pzp, Zamawiajqcy w celu

potwierdzenia okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych o^wiadczen lub

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

z tei mozliwo^ci wvmaga wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch o^wiadczed lub dokumentdw,

Zapisy pkt VI ppkt 6-8 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow i o^iadczen wymaganych

w niniejszym postfpowaniu.

n 9. Art. 24aa pzp.
Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ustl pzp w niniejszym post?powaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny bfert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktdrego oferta
zostala oceniona Jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunek udziaiu

w post?powaniu.

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

wymaganego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze zbadad, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy speinia warunek udziaiu w post?powaniu wykonawca, ktdry zlo^l ofert? najwyzej ocenion^

spo^rdd pozostalych ofert.

VII. Informacia o snosobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz nrzekazvwania

o^wiadczen lub dokumentdw. Osobv uprawnione do norozumiewania sie z Wvkonawcami

1. W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacia miedzv Zamawiaiacvm a Wvkonawcami. w szczegdlno^ci

skladanie ofert oraz oswiadczen. w tvm iednoliteeo dokumentu odbvwa sie wvlacznie przv ui:vciu ^rodkdw

komunikacii elektronicznei.

2. W niniejszym punkcie uregulowano kwestie dotyczqce komunikacji mi?dzy Zamawiajqcym aWykonawcami

w post?powaniu, za wyj^tkiem kwestii dot. przygotowania i skladania ofert. Szczegdlowe informacje o sposobie

przygotowania i zlo2enia ofert znajduj^ si? w pkt X SIWZ. W szczegdbo^ci zob. pkt X lit. D SIWZ.

3. W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym

a Wykonawcami, za wyj^tkiem zlozenia oferty, odbywa si? przy u2yciu poczty elektronicznej.

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

W zwi^zku z okreSlonym sposobem komunikacji, wszystkie przekazywane w niniejszym post?powaniu dokumenty,

oswiadczenia, informacje, zaSwiadczenia czy wnioski musz^ posiadad postad elektroniczn^ tj. postad

dokumentdw elektronicznych (zgodnie z form^ wskazan^ w zakresie ka2dego z nich w SIWZ) - przekazywanie

ich w innej postaci (np. za po^rednictwem operatora pocztowego, poslanca, faksu) nie b?dzie wywolywad skutkdw

prawnych w niniejszym post?powaniu.

Osob4 uprawnion^ do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

Agnieszka Broniewicz - e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.

4. Oferte snorzadza sie, pod rvgorem niewazno^ct w POStaci elektronicznei i opatruie sie kwalifikowanvm

Dodpisem elektronicznvm. pelnomocnictwo winno zostad zlo2one z zachowaniem formy okre^lonej w pkt X lit. B
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SIWZ (r6vvnie± w przypadku jego zlo5:enia w wyniku wezwania, o kt6rym mowa w art. 26 ust.3a pzp), JEDZ

(o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1, ust.2 oraz ust.3 pkt 1 pzp) winien zostad zlo:iony pod rygorem

niewazno^ci w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektroiiicznym (patrz Instrukcja dot.

JEDZ), za§ o^wiadczenia i dokumenty, o kt6rych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo^e 2^da6 zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie

zam6wienia (rdwniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),

winny zostad zloione w formie wymaganej cyt. rozporz4dzeniem (zob. pkt VI ppkt 6 SIWZ).

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 1 pzp, zostanie przekazane

przy ulyciu ̂ rodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia ,18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug

drog4 elektronicznej tj. poczte elektroniczne (e-mail), na adres e-mail Wykonawcy podany w ofercie.

6. Uwaga: Za dat^ zloienia dokument6w, o^wiadczen, informacji, za^wiadczen, wnioskdw lub innych informacji (poza

zaieczonymi do oferty) przyjmuje si? moment ich pojawienia si? w systemie teleinformatycznym (serwerze)

odbiorcy prowadzonym i kontrolowanym przez odbiorc?, tj. w momencie przyj?cia ich przez serwer odbiorcy

i zarejestrowania na nim odpowiednich danych (w przypadku korzystania z poczty elektronicznej).

7. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien poshigiwad si? numerem zam6wienia

okre^lonym w SIWZ.

n 8. Wykonawca moie zwrocid si? do Zamawiajqcego o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nieh
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwieh publicznych. Zamawiajecy jest obowi^zany udzielid wyja^nieh

niezwiocznie, jednak nie p6zniej nii. na 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ie wniosek

0 wyja§nienie tre^ci SIWZ wpfyn^l do Zamawiajecego nie p6^iej nii do kohca dnia, w ktdrym uplywa polowa

wyznaczonego terminu skladania ofert.

9. Je2eli wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l po uplywie terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38

ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiajqcy mo^e udzielid wyja^nien albo pozostawid wniosek bez

rozpoznania.

10.Przedhi^enie terminu skladania ofert nie wplywa nabieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust.l

pzp.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajecy mo2e przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tre^d SIWZ.

12. Zamawiajecy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

13. 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.

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust. 1 oraz ust.4 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy zqda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci

8 000,00 zl.

2. Wykonawca mo2e wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:

1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno5ciowo-kredytowej, z tym,

iQ por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?2nym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalety wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:

BGK o/KatowiceNr 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. Podchor^Zych 1,40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niZ pieni?Zna, wadium (gwarancje, por?czenia) naleZy wnie^d

przed uplywem terminu skladania ofert na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl, poprzez
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przeslanie Zamawiaj^cemu oryginahi stosownego dokumentu wadialnego wystawionego przez Gwaranta albo

Por^czyciela - w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby

uprawnionej do jego wystawienia w imieniu Gwaranta albo Por^czyciela. Wadium powinno by6 oznaczone

w nast^puj^cy sposob: wadium dotyczqce post^powania nr 7/pn/2020, (nazwa Wykonawcy).

W razie zlo2:enia dokumentu w innej formie, niz oryginal dokumentu elektronicznego (np. w oryginale

w dokumencie papierowym albo w elektronicznej kopii po^wiadczonej za zgodno^6 z oryginaiem) Zamawiaiacv

uzna, iz wvmagane wadium nie zostalo wniesione (oferta nie zostala prawidtowo zabezpieczona wymaganym

wadium).

Tre56 takiego dokumentu nie moZe warunkowai 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^ wazno^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy

terminowi zwi^ania ofert^ (60 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert

(art. 85 ust.5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktdrym upfywa termin sktadania ofert.

Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).

Przez wniesienie wadium rozumie si? przeslanie dokumentu na adres e-mail oraz w sposdb opisany w pkt 4 , b^dZ

wplvw ̂ rodkdw pieni?Znych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplvwem terminu skladania ofert. o ktdrym

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

6. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucid ofert?, jeZeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

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

IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwiazania ofert^ wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu

skladania ofert. Wykonawca zobowi^zany jest zloZyd w formularzu oferty o^wiadczenie o terminie zwi^ania

zlozonq oferty.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moZe przedhiZyd termin zwiazania oferty, z tym

ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiqzania oferty, zwrdcid si? do

Wykonawcdw o wyraZenie zgody na przedhiZenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhiZszy jednak niZ 60 dni.

3. Odmowa wyraZenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. PrzedluZenie terminu zwiazania oferty jest dopuszczabe tylko z jednoczesnym przedbZeniem okresu waZno^ci

wadium albo, jeZeli nie jest to moZliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedbZony okres zwiazania oferty.

JeZeli przedhiZenie terminu zwi^ania oferty dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^ek

wniesienia nowego wadium lub jego przedbZenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniejsza.

X. Qpis SDOSobu Drzvgotowvwania oraz zlozenia ofertv

A. Wykonawc? winien wypebid formularze (w tym wzory o^wiadczeh) poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach

niezb?dnych danych i infoimacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^6 formularza lub caly formularz nie dotyczy

Wykonawcy naleZy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy -

informacje naleZy umie^cid w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca
wmien przygotowad i zloZyd ofert? z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych zal^cznikdw skladaj^cych

si? na SIWZ. Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si?

we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.
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Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d ka2dego z przedkiadanych w ofercie formularzy niezaleiaiie od formatu

pliku, w ktdrym oferta zostanie zio2ona. Je^eli Wykonawca edytuje formularz, zobowi^zany jest dokiadnie

przeczytad Jego tre^d oraz pordwnad z oryginalnym zapisem SIWZ.

UWAGA!: DIa oceny, czy tre^d oferty odpowiada tre^ci SIWZ decyduj^ca jest wersja SIWZ w foraiacie pdf,

zawieraj^ca skan podpisu Dyrektora ̂il^skiego OW NFZ.

W przypadku, gdy z powodu bl^du Wykonawcy tre^d oferty nie b^dzie odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrze^eniem

art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b^dzie odrzuceniu. Odpowiedzialno^d w zakresie zgodno^ci oferty z ww. tre^ci^

SIWZ le^ po stronie Wykonawcy.

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

Wykonawcy musz^ byd podpisane przez osoby upowaimione 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 upebiomocnione.

Petnomocnictwo sklada si^ w formie elektronicznej:

- w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy, albo

- w kopii poSwiadczoneJ notarialnie (odpis notarialny), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

notariusza.

Wykonawca mo2:e rdwniez zal^czyc do oferty notarialne poSwiadczenie pelnomocnictwa ztotonego w formie

pisemnej, o ile zostalo opatrzone przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofert?, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta podpisana przez osob? nieupowaZnion^ zostanie uznana za niewaZn^.

C. Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

D. PodstawQwe zasadv dotvczace przygotowania i skladania ofert przv pomocv miniPortalu

1) Wykonawca zamierzaj^cy wzi^6 udzial w post^powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, musi posiadad konto

na ePUAP, co jest niezb?dne do korzystania z miniPortalu (narz^dzia udost^pnionego przez Urzqd Zamdwien

Publicznych). Wykonawca posiadajqcy konto na ePUAP ma dost^p w ramach miniPortalu do formularzy: ztoZenia,

zmiany, wycofania oferty.

2) Oferta winna byd sporz^dzona z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z nast^puj^cych formatdw danych:

.doc, .docx, .pdf lub .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta winna byd zloZona

wyl^cznie przy pomocy miniPortalu Urz^du Zamdwien Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl).

Sposdb zaszyfrowania oraz zto^enia oferty opisany zostal w Instrukcji uzytkownika systemu miniPortalu:

https://miniportal.uzD.gov.pl/InstrukciaUzvtkownikaSvstemuMiniPortalePUAP.Ddf

Oferty nalezy ztozyd w oryginale. Do oferty nale:^ zal^czyd dokument JEDZ. Pkt 16 formularza oferty

wskazuje wszystkie o^wiadczenia i formularze, ktdre Wykonawca winien z}o:cyd wraz z oferty.

Jezeli Wykonawca zastrzega tajemnic^ przedsi^biorstwa, zastrzezone informacje winny zostad ztoione

w odrfbnym pliku (patrz pkt X lit F).

3) Szczegdiowe instrukcje u2ytkowania miniPortalu dost^pne s^ na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

4) Zamawiaj^cy zaleca korzystanie z systemdw miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie, w jakim jest to bezwzglfdnie

wymagane zgodnie z niniejsz^ SIWZ, tzn, celem zIo2enia w post^powaniu oferty (i dokumentdw przekazywanych

wraz z ni^), natomiast w pozostalym zakresie (w szczegdlno^ci w zakresie pozostalych dokumentdw, o^wiadczeh,

zawiadomien i informacji) Zamawiaj^cy wskazuje jako obowi^zuj^ce korzystanie z poczty elektronicznej

(adres e-mail: zamowieniapubIiczne@nfz-katowice.pl).
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5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokument6w elektronicznych, elektronicznych kopii

dokumentdw i o^wiadczeA oraz informacji przekazywanych przy uiyciu systemdw miniPortal oraz ePUAP opisane

zostaly w regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportaI.uzp.gov.plAVarunkiUslugi.aspx) oraz

w regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).

Wykonawca zainteresowany zlo2eniem oferty winien zapoznad si? z aktualnymi wytycznymi zawartymi

w ww. regulaminach. Przystqpienie do post?powania jest rdwnoznaczne z akceptacj^ warunkdw korzystania

z miniPortalu i ePUAP oraz przywolanych Regulamindw.

Wykonawca winien posiadad wiedz? na temat aktualnych wymagah korzystania z wymienionych systemdw. Skutki

niepoprawnego korzystania przez Wykonawc? z wymienionych systemdw bbci^^aj^ Wykonawc?.
6) Uwaga: Za dat? zlozenia oferty przyjmuje si? dat? jej przekazania na ePUAP.

7) Maksymalny rozmiar plikdw przesyianych za po^rednictwem dedykowanych formularzy do: ziozenia, zmiany

lub wycofania oferty wynosi 150 MB.

E. Formularz post?powania - miniPortal

1) Wykonawca sklada ofert? za po^rednictwem formularza do ziozenia, zmiany lub wycofania oferty udost?pnionego

na miniPortalu.

2) adres strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl.

3) Identvfikator postepowania i klucz publicznv.

Identyfikator post?powania i klucz publiczny dost?pne s^ na li^cie wszystkich post?powah na miniPortalu.

Zamawiajqcy rekomenduje Wykonawcom pobieranie identyflkatora post?powania i klucza publicznego

(niezb?dnych do zaszyfrowania oferty skladanej do Zamawiaj^cego za po^rednictwem systemu ePUAP)

bezpo5rednio ze strony na miniPortalu (dane dost?pne w ramach formularza post?powania).

F. W przypadku o^wiadczeh lub za^wiadczeh skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

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

Wykonawca powinien wskazad fakt zastrzeZenia tajemnicy przedsi?biorstwa w formularzu oferty.

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

nieuczciwej konkurencji O-t. Dz.U.2019 poz. 1010 ze zm.):

Przez tajemnicy przedsiebiorstwa rozumie sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne

przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktdre jako calosc 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 rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania

ich w poufnosci.

Zgodnie z art 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnic? przedsi?biorst^va

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

sktadania ofert, zastrzeet Ze nie mog^ byd one udost?pniane oraz wvkazal, iZ zastrzeZone informacje

stanowi^ tajemnic? przedsi?biorstwa. Wykonawca nie moZe zastrzec informacji, o ktdrych hiowa w art. 86

. ust.4 pzp.
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Wszelkie informacje stanowi^ce tajemnic? przedsi^biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca zastrze^e jako tajemnic? przedsi?biorstwa, powinny

zostad zio±one w odr^bnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Zal^cznik s^owiqcy

tajemnic? przedsi^biorstwa".

n

G. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moie zlozyd tylko jedn^ ofert?. Podstawowe zasady przygotowania i skladania ofert,

w tym form?, w jakiej Wykonawca winien zlozyd ofert? opisano w pkt X lit. D SIWZ.

H. TreSd ziozonej 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.

I. Wykonawcy mog^ wsp61nie ubiegad si? o udzielenie zamdwienia. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy

winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo

do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy

si? 0 udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pelnomocnictwo. Dokument pelnomocnictwa winien

odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

J. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:

1) formularz oferty

2) formularz opis przedmiotu

zamdwienia

3) formularz wykaz dostaw

nale^ wypelnic i podpisad;

w ramce w pkt 1 formularza oferty nalezy podad:

- cen? oferty, tj. cen? za realizacj? zamdwienia gwarantowanego, zgodnie

z kalkulacj^ cenow^ z pkt 1A oraz

-  cen? za realizacj? zamdwienia obj?tego prawem opcji, zgodnie

z kalkulacj^ cenowq z pkt IB;

nale^ wypelnid i podpisad (formularz naleZy zalqczyd do formularza

oferty); w tre^ci formularza naleZy podad nazw? producenta oraz nazw?

modelu oferowanych elementdw a takZe pojemno^d dyskdw;

naleZy podpisad (formularz Jest skladany wraz z dowodami na wezwanie

Zamawiaj^cego - patrz pkt VI.3 SIWZ);

n
4) wzdr informacji, o ktdrej

mowawart. 91 ust.3apzp

5) wzdr jednolitego dokumentu

(JEDZ)

6) wzdr o^wiadczenia - grupa

kapitalowa

naleiy wypelnid i podpisad (informacj? nale2y zal^czyd do formularza

oferty);

naleZy pobrad zgodnie z Instnikcj^ dotyczgc^ JEDZ zal^czon^ do SIWZ,

wypelnid, podpisad oraz zlo4yd na zasadach opisanych w Instrukcji

dotycz^cej JEDZ (nale^ zal^czyd do formularza oferty);

nale^ wypelnid i podpisad oraz zlo5yd w terminie do 3 dni od

zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86

ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert? w postaci elektronicznej, opatrzon^ kwalifikowanym podpisem (p^ktj^ic^jjm, naleZy zloZyd przy
uZyciu miniPortalu (zob. pkt X, lit. D SIWZ) w terminie do dnia .' do godzinv 11.00.

2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zawiadamia Wykonawc? o zloieniu oferty po terminie oraz zwraca ofert?

po uplywie terminu do wniesienia odwolania.
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3. Wykonawca mo2e, przed uplywem terminu do skladania ofert - przy pomocy miniPortalu - zmienic lub

wycofad ofert?. Sposob zmiany i wycofania oferty zostai opisany w Instrukcji uzytkownika dost?pnej

na miniPortalu. ^ g gg 2^20
4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu .* o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

sala nr 5.2 (V pi?tro).

4a. W zwiqzku z ogloszonym stanem epidemii na obszarze RP (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), transmisja
z otwarcia ofert b?dzie dost?pna na oficjalnym kahale Slqskiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ, pod adresem:

https://www.voutube.com/channeI/UCZbvmvIemiT-wkcA5Yi 57w

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto),. jak^

zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia (kwot? dotyczqc^ zamdwienia gwarantowanego).

Ponadto, Zamawiajqcy poda rdwnie^ kwot?, jakq zamierza przemaczyd na sfinansowanie zamdwienia

obj?tego prawem opcji, z zastrze2eniem, it realizacja prawa opcji uzalezniona b?dzie od decyzji

Zamawiajqcego (w szczegdlno^ci od posiadania przez Zamawiajqcego ̂ rodkdw finansowych w odpowiedniej
wysoko^ci).

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

7. Otwarcie ofert nast?puje poprzez u2ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu
i dokdnywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocy klucza prywatnego.

8. Niezwlocznie no otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pll
informacje dotycz^ce:

1) kwoty,jak^ zamierza przeznaczydna sfinansowanie zamdwienia;

2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zlozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platnoSci zawartych w ofertach.

Xn. Opts sposobu obliczenia cenv ofertv

1. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z doktadno^ci^

do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady," it ceny (wartosci) nalezy zaokrqglad do pehiych

groszy, przy czym kohcdwki poniZej 0,5 grosza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokrqgla si?

do 1 grosza.

2. Rozliczenia mi?dzy Zamawiajqcym a Wykonawc^ b?d^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

3. Zamawiajqcy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bi?dy w obliczeniu ceny.

4. Wykonawca w formularzu oferty - w zaleZno5ci od tego, czy obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa

na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do cen netto dolicza, b^d^ odpowiednio nie dolicza, warto^d 23%
podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiqzek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz

z oferty informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzor informacji zalqczono do SIWZ),

Je^eli ziozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy

do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowi^zek rozliczyd zgodnie

z tymi przepisami.

5. Mechanizm podzielonej ptatnoSci - jeieli dotyezy

Zamawiaj^cy informuje, 2e b?dzie realizowal platno^d za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci tzw. split payment, wylqcznie prs^y platnosciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub
polecenie zaplaty, je2eli umowa dotyezy towardw lub ushig wymienionych w zal4C2siiku nr 15 do ustawy
0 podatku od towardw i ushig.
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Mechanizm podzielonej platno^ci nie b?dzie wykorzystany do zaplaty za czynno^ci lub zdarzenia pozostaj^ce

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

opodatkowane stawk? 0%.

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

wynagrodzenie (cen? oferty) brutto, czyli uwzgledniaj^cq podatek VAT, za wyjqtkiem sytuacji zwolnienia

z VAT h^dz opodatkowania stawk^ 0%.

6. Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty, optaty, podatki i nalemo^ci zwiqzane z realizacjq zamowienia,

zgodnie ze wzorera umowy.

Zamdwienie gwarantowane

7. Cena za samdwienie gwarantowane stanowi cen^ oferty. Sposdb obliczenia ceny za przedmiot zamdwienia

obj^ty zamdwieniem gwarantowanym wynika z pkt lA formularza oferty. Wykonawca dokonuje zatem

operacji matematycznych w kolejno^ci podanej w pkt lA. Cena za zamdwienie gwarantowane stanowi cen?

oferty podlegaj^c^ nast^pnie ocenie w kryterium oceny ofert.

Prawo ODcii

8. Sposdb obliczenia ceny za przedmiot zamdwienia obj^ty prawem opcji wynika z pkt IB formularza oferty.

Wykonawca dokonuje zatem operacji matematycznych w kolejno^ci podanej w pkt IB.

9. Za przedmiot obj^ty prawem opcji Wykonawca nie mo2e zaoferowa6 ceny jednostkowej w wysoko^ci innej

niz wysoko^d ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawc^ w pkt 1A formularza oferty.

W przypadku niezachowania przez Wykonawc^ powyiszej zasady, cena jednostkowa zostanie dostosowana do

poziomu ceny jednostkowej z tabeli z pkt lA, a kalkulacja w tabeli z pkt IB odpowiednio poprawiona.

Wykonawca winien o^wiadczyd, it wyrata na niniejsze zgod?.

XIII. Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tveh krvteridw i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b^dzie przedstawione ponizej kryterium oceny ofert oraz

nast^puj^cy sposdb oceny ofert:

r>

Cena - waga 100%

najnizsza zaoferowana cena spo^rdd ocenianych ofert

IloSd punktdw = x 100 pkt x 100%

cena zaoferowana w ofercie ocenianej

Punkty b^dq liczone z dokladno^ciq do dwdch miejsc po przecinku przy uwzgl?dnieniu zasady wyratonej w pkt XII

pkt 1 SIWZ.

XIV. Informacie o formalno§ciach. iakie powinnv zostad dopelnione po wvborze oferty w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwienia publiczneeo

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy niepodlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest watna,

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

wymagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium

oceny ofert okreSlonego w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.
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2. Zamawiajqcy zawrze umow? w sprawie zam6wienia publicznego z wybranym Wykonawcq, z zastrze2:eniein

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

Form^ przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzysiniejszej okresla pkt VII pkt 5 SIWZ przy

uwzgi^dnieniu przepisdw przejiciowych ustawy z dnia 22,06.2016 r, o zmianie ustaw - Prawo zamdwieA

publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ,U,2016.J020 ze znt).

3. Zamawiaj^cy moi^e za\vrze6 umow? przed uplywem termlndw, o ktbrych mowa w art. 94 ust.l pzp, je^eli

w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zioiono tylko jedn^ ofert?.

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

oferty lub w pi^mie odf^bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy moiQ wyrazid zgod$ na podpisanie

umowy drog4 korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat^ zawarcia umowy. Najpbiniej w dniu

wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy Wykonawca zobowiqzany jest wnie^d zabezpieczenie naletytego

wykonania umowy.

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

publicznego, Zamawiajqcy moze wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba iQ zachodz^ przeslanki uniewamienia post?powania,

o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmagania dotvezace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

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

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

wynosi 5% ceny oferty.

Cen^ oferty jest cena za zamdwienie gwarantowane.

2. Zabezpieczenie moze zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?pujqcych

formach:

a), pieni^dzu,

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

2e zobowi^anie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieni?:fcnym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dsm Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

poniz:ej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego

najpd^iej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003

7420 0002.

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

Gospodarstwa Krajowego Oddziat w Katowicach, ul. Podchorq^ch 1,40-043 Katowice.

4. W pr^adku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowiqzany

jest zloZyd stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj

nr 410, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moie dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,

o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem

ciqglo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokoSci. 0 zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest poinformowad Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie mo2e warunkowad

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiajqcemu od badania zasadno^ci Zqdania wyplaty przez wystawc?

dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.
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7. W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot poszczeg61nych cz^^ci zabezpieczenia, Zamawiaj^cy

nie mote zosta6 pozbawiony motliwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia naletytego

wykonania umowy, jeteli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^piJo w okresie wazno^ci zabezpieczenia

(jeteli zabezpieczenie zostato wniesione w formie dokumentu - w okresie watno^ci dokumentu).

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

umowy.

9. Zasady zwiqzane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia (odpowiednio 70% i 30%), okre^Ia

wz6r umowy oraz art. 151 ust.l pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

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

umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zatqczony

do SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamdwienia.

2. Integralnq czf^ci^ przysziej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufiio^ci w NFZ

stanowi^ca zal^cznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawcy wyst^pujqcy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialno^d za wykonanie umowy

n  i wniesienie zabezpieczenia naletytego wykonania umowy.
XVII. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv orawnei przysluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzlelenie

zamdwienia

1. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ na zasadach okre^Ionych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takte innemu podmiotowi, jeteli

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

naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshigujq rdwniet organizacjom wpisanym na list^,
0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie przyshiguje wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiajqcego podj^tej
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno^ci, do ktdrej zamawiajqcy jest zobowiqzany
na podstawie ustawy.

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

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

7. Odwotuj^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego tre^ci^ przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu mote w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad
Zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnofici podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnoSci,

do ktdrej jest on zobpwi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiajqcy 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 przyshiguje odwolanie, z zastrzezeniem art.

180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczesmikom post?powania odwolawczego
przyshiguje 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, jeteli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.
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11. Skarg^ wnosi sif do s^du okr^gowego wia^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,

przesyiaj^c jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zloienie skargi w placdwce pocztowej operatora

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

rownoznaczne z jej wniesieniem.

12. 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? mo2:e wnie^d tak2e Prezes

Urz?du Zamdwien Publicznych. Prezes Urz?du mole takze przyst^pid do tocz^cego si? post?powania.

Do czynno^ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv

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

13. Szczegdlowe zasady zwiqzane ze ^rodkami ochrony prawnej regulujq przepisy ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

XVIII. RODO - informacia dla Wvkonawcdw

.  KLAUZULAINFORMACYJNA ^ ^ ^
DOTYCZ^CA PRZETVVARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOB UCZESTNICZ^GYCH

W P0STJ?P0WANIU;0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ ̂Li^SKI ODDZIAL
WOJEWODZKINEZ ■

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej:

RODO), Zamawiajqcy podaje nast?puj^ce informacje:

:• 11 iff™

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ, w zakresie

danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewddzkim, z ktdrym mog^ si? Pahstwo skontaktowad

w nast?pujqcy sposdb:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ za pomoc^ platformy ePUAP,

■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl

iltsflKi^SCHRONSDlp'CH
W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzia! Wojewddzki NFZ mozna

kontaktowad si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposdb:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ telefonicznie: na numer telefonu wskazany na stronie internetowej I^I^skiego OW NFZ www.nfz-katowice.pK
■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pI

ilpffiMODSTA^ \ ^
Panstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwiqzanym z post?powaniem

0 udzielenie zamdwienia publicznego znak: 7/pn/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstaw^ prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczegdlno^ci:

■  RODO, w szczegolnosci art. 6 ust. 1 lit c;

■  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ̂wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ̂ rodkdw publicznych;

■  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamdwien publicznych;

■  ustawa 2 dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;

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

■  ustawa 2 dnia 29 wrze^nia 1994 r. o rachunkowo^ci;
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ustawa z dnia 6 wrze^nia2001 r. o dost^pie do informacji publicmej;

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo^m zasobie archiwalnym i archiwach.
ri^T>i^.*7itTfc7A^Xr*/'/-iTT,-V^C'/-VT»r\*T7X>'<r?TT34'..WJSv«.:S'^ODBIORe^Di^IWGH GSOBOWYCHI

Odbiorcami Panstwa danych osobowych b^d^ osoby lub podmioty, ktdrym udost^pniona zostanie dokumentacja

post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych,

dalej „pzp".

Ponadto, odbiorc^ Panstwa danych osobowych mog| byd osoby lub podmioty posiadaj^ce upowa2nienie do

pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisdw prawa powszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie

ustawy 0 dost^pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostad przekazane podmiotom, z ktdrymi

administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych

osobowych nie zamierza przekazywad Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrze2eniem sytuacji gdy

taki obowi^zek wynika zprzepisu prawa powszechnie obowi^j^cego.

PF^ECHO
Panstwa dane osobowe b^d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia

post^powania o udzielenie zamdwienia, a je2eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmujecaly czas trwania umowy.

W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktdrei dane dotvcz^ przvshiguie:

■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost^pu do tre^ci swoich danych;

■ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie moze to skutkowac

zmianq wyniku postfpowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie

niezgodnym z pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu orazjego zalqcznikow;

■ na podstawie art. 18 RODO, prawo i^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

z zastrzeieniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu

zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby flzycznej lub prawnej,

lub z uwagi na wazne wzgl^dy interesu publicznego Unii EuropejskieJ lub panstwa czhnkowskiego;

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ie przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepisdw RODO;

Nie przvshiguie Pahstwu:

■ w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuni^cia danych osobowych;

■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;

■ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy^ podstaw^ prawn^

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

pFQRMKoFS-WYMio'GUlom?^ , _ , . ; ' : . ' / 4 V . V
Obowi^ek podania danych osobowych bezpo^rednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^lonym

w przepisach pzp, zwi^anym z udzialem w post^powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje

niepodania okre^lonych danych wynikaj^ z pzp.

fpROFILOWANIA , /
W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie b^d^ podejmowane w sposdb zautomatyzowany w tym

profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

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

natychmiast zglosid Zamawiaj^cemu.
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I^r zamowietiia: 7/pn/2020 fonnularz oferty

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

Adres:

Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski OddziatWojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

n

Numer KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: / jeieli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

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

n.

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogi zwrodc wadium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^dzu)

1. W nawi^zaniu do ogioszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot modernizacj^

centrum skladowania danych w Centrum Zapasowym, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego

Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia:

zamowienia gwarantowanego, za cen^ oferty:

zlnetto +

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt lA

oraz

zamowienia obj^tego prawem opcji, za cen^:

zl netto +

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ z pkt IB.

z423%podatkuVAT = zl brutto,

zI:23%podatkuVAT = zt brutto,

UWAGA! Patrz pkt XH pkt 4 i 5 SIWZ oraz wzor informacji, o ktorei mowa w art. 91 ust 3a pzp

oraz podzielona ptatnosc
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lA. Zamowienie gwarantowane

fonnularz oferty

Lp. Przedmiot kalkulacji
(opis zgodny z formularzem opis

przedmiotu zamowienia)

Cena

jednostkowa
netto w zlotych

Ilosc

sztuk

Wartosc

netto

w zlotych

Element

objety
mechanizmem

podzielonej
platnosd

(TAK/Nffi)*

Wartosc

23%

podatku
VAT

w zlotych

Wartosc

brutto

w zlotych

1 DyskSASSSD 3,84TB 3.5
i'

6

2 DyskSASSSD 3,84TB 2.5 6

3 Licencja do posiadanych
macierzy

2

n * nalezy wpisac „TAK*', jezeli element dotyczy towar6w lub ustug wymienionych w zat^czniku nr 15 do ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towarow i ushig (Dz.U.2020 poz.lOS ze zm.).

Oswiadczamy, iz cena za zamoxvienie gwarantowane podana w tabeli powyzej zawiera wszelkie koszty, oplaty,

podatki i naleznosd zwi^zane z realizacj^ przedmiotu obj^tego zamowieniem gwarantowanym, zgodnie
ze wzorem umowy.

IB. Prawo opcji

Wykonawca zobowiqzany jest obok tabeli w pkt lA wypeinic rowniez ponizsz^ tabel^.

Za przedmiot obj^ty prawem opcji Wykonawca nie moze zaoferowac ceny jednostkowej w wysokosci innej niz
wysokosc ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawc? w pkt lA formularza oferty.

W przypadku niezachowania ptzez Wykonawc^ powyiszej zasady, cena jednostkowa zostanie

dostosowana do poziomu ceny jednostkowej z tabeli z pkt lA, a kalkulacja w tabeli z pkt IB
odpowiednio poptawiona (wszystkie kolumny). Wykonawca oswiadcza, iz wyraia na niniejsze zgod?.

Lp. Przedmiot kalkulacji
(opis zgodny z formularzem opis

przedmiotu zamowienia)

Cena

jednostkowa
netto w zlotych

Ilosc

sztuk

Wartosc netto

w zlotych
Element

obj?ty
mechanizmem

podzielonej
platnosd

(TAK/NIE)*

Wartosc 23%

podatku VAT
w zlotych

Wartosc

brutto

w zlotych

1 Dysk SAS SSD 3,84TB 3.5 4

2 Dysk SAS SSD 3,84TB 2.5 4

* nalezy wpisac „TA]P', jezeli element dotyczy towarow lub ustug wymienionych w- zat^czniku nr 15 do ustawy z dnia
11.03.2004 r. 0 podatku od towarow i ustug (Dz.U.2020 poz.106 ze zm.).

Oswiadczamy, ii cena za zamowienie obj^te prawem opcji podana w tabeli powyzej zawiera wszelkie koszty,

oplaty, podatki i naleznosci zwi^ane z realizacj^ prawa opcji, zgodnie ze wzorem umowy.

Ia-
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2. Oswiadczamy, iz:

a) zobowi^zujemy si^ zrealizowac przedmiot obj^ty zamowieniem gwarantowanym w terminie do 60 dni

licz^c od dnia zawarcia umowy, nie poiniej niz do dnia 20.01.2021 r., a przedmiot obj^ty prawem opcji -

w terminie do 30 dni licz^c od dnia otrzymania informacji o skorzystaniu z prawa opcji, nie poiniej
niz do 20.01.2021 r.,

n

b) w przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy pisemn^

informacji o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^u 40 dni liczqc od dnia zawarcia

umowy. W informacji o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiaj^<y wskaze, w jakim zakresie, tj. z jakiej liczby

elementow chce skorzystac. Informacja zostanie przekazana Wykonawcy na pismie.

c) licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamowienia (licencje na oprogramowanie" komputerowe)
zostaj^ udzielone na czas nieoznaczony.

Wykonawca zobowi^zuje sii przekazac wszelkie ewentualne dokumenty licencyjne, a takze ewentualne nosniki
CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem zamowienia w terminie wskaz^ym powyzej pod lit.a lub odpowiednio
pod lit.b zd.2.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia 36 - miesi^cznej gwarancji i r^kojmi za wady
przednuotu zamowienia, na warunkach okre^onych w formularzu opis przedmiotu zamowienia oraz we
wzorze umowy.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ]^atnosci okreslone we wzorze umowy.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy sii za zwi^zanych niniejsz^. oferty przez okres 60 dni." Bieg zwi^zania oferty
rozpoczyna si? wraz z uptywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zdobylismy
informacje niezb?dne do przygotowania i ztozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuja.cymi normami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zais^czony do SIWZ wz6r umo\^ wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem
Umowy o zachowaniu pou£aosci w NFZ zostai 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.

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

Lp. Czesc zamowienia Firma Podwykonawcy

1

2

3

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

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

V5^
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** niepotrzebne skcesUc: w przypadku polegania na zdolnosci zawodowej innego podmiotu Wykonawca
udowodni, realizujqc zamowienie b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tego podmiotu, w szczegdInoSci

przedstawiajqc zobowi^zanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb^dtiych zasobdw na potrzeby

realizacji zamdwienia

10. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna^^za wyj^tkiem informacji zawartych w pliku o nazwie

,*** ktore stanowi^ tajemnic^ przedsi^biotstwa w rozumieniu przepisow ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mog^ zostac udost^pnione innym podmiotom.

***nalG±y wypdtnic wprzypadku zastrzezenia tajemnicyprzedsi^biorstwa

Zamawiaj^cy uzna informacje za tajemnic^ przedsi^biorstwa wyi^cznie w przypadku, gdy Wykonawca

nie pozniej niz w terminie skladania ofert zastrzegl, ze nie mog^ one bye udost^pniane oraz wykazai,

iz zastrzezone informacje stanowi^ tajemnic? przedsi^biorstwa. Brak dopelnienia ww. wymagan oznaczat

b^dzie, iz Wykonawca wyraza zgod? na udost^pnienie calej tresci oferty wraz z zal^cznikami a takze

wszystkich informacji i dokumentow skladanych w trakcie post^powania.

Uwaga! Wszelkie informacje, ktore Wykonawca zastrzeze jako tajemnic? przedsi^biorstwa, powinny zostac

ziozone w odr^bnym pliku wraz z jednoczesnym wskazaniem w pkt 10 formularza oferty nazwy tego pliku.

W nazwie pliku nalezy uwzgl^dnic wyrazenie ̂ tajemtiica przedsi^biorstwa''. Plik winien. zostac dot^czony

do plikow skiadaj^cych si? na ofert?.

11, 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

dokumentu****:

1) KRS □
2) CEIDG □
3) pelnomocnictwa □

zal^czonego do niniejszegp formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.
****nalezy zaznaczyd podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

n
Osoba/osoby upowaznione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejs^m
post?powaniu:

/imi? i nazwisko/ /podstawa upowaznienia do teptezentowania Wykonawcy/

12. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ^t(port(pdv^nia
Parlamentu E,uropejski€go i ̂dy (U'B) 20161679 s^dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprame ochrony osob fifyc^nych w s(wt(i^u
s^pnytwart^aniem danych osobonych i w sprawie smhodnego pr^lywu takich danych ora^ uchyknia ^rektyjiy 95I46IWB.
(Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
post?powaniu.****

**** YC' przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotycz^cych lub zachodzi wyt^czenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.
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14 ust. 5 RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie skiada, tj. wowczas nale:^ wykreslic tresc oswiadczenia

albo wpisac NIE DOTYCZY.

13. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci dla Wykonawcy / osoby teprezentuj^cej
Wykonawc^.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze zlozeniem oferty w post^powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego nr 7/pn/2020, z uwagi'-na udost^pnianie Informacji Poufnych,- zpbowiqzuj^
si?/zobo\w^zujemy si? do:

1) zachowania w tajetnnicy wszystkich Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji -umowy,
przedmiotem ktorej b?dzie dostawa macierzy do skladowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym,
w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy
w jakiej zostaly mi/nam pfzekazane,

2) wykorzystywania Informacji Poufaych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu realizacji
umowy.

14. Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru riaszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 5% ceny oferty (tj. ceny za zamowienie gwarantowane).
Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

15. Oswiadczamy, i± nalezymy/nie halezymy** do grupy maiych lub srednich przedsi?biorstw.
** niepotrzebne skreslic

n

Definigi maiego ora^-Mnie^o prt^dsiibiorg, a tak^e mikropr^dsi^hior^ ^amera ustawa dnia 06.03.2018 r. Pram
prv^edsiihiorcow (D;^. U. 2019.1292 ̂  s^.). Zgodnie ̂  art. 7 ust. 1 pkt 1 -pkt 3 ryt. ustawy u^te w ustawie okresknia o^acv(^(i:
1) mikroprzedsi^biorca - pr^dskbiorc^j ktoiy w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotouych spetnial tqc^nk
nast^ujqce warunki:

a) f^atrudniai srednioroct^nie mniej ni^ 10 pracownikow ora^

b) osiqgneil roc^ny obrot netto spr^da^ tomrdn^, uyrobdu^ i using ora^ ̂  operagifinansoiiych nkpr5^kracyaj<iy rownowartosci
w s^iotych 2 milionow euro, lub sumy aktymw jego biiansu spor^ds^pnego na konkc jednego ^ tych lat me prvpkrocsyly
rownowartosci. w i^iotych 2 milionow euro;

2) mafy przedsi^biorca - prt^edskbiorc^, ktory w co ncymnkj jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych speinlai icict^k
nast^ujcice warunki:

a) t(atrudnial srednioroci^k mniej ni^ 50 pracownikow oraf(^

b) osie^gnqi rocsqiy obrot netto spr^eda^ towarow, wyrobow i usiug orat(^ ̂  operagi jinansonych niepn^ekrac^^aj^y-rownowartosci
w ̂ lotych 10 milionow euro, lub sumy akywow jego hilansu spors^pd^nego na konkc jednego ^ ych lat nk prs^kro'csyly
rownowartosci w t^oPpch 10 milionow euro - i ktoiy nk jest mikroprspdskbiorccy

3) srediu przedsi^biotca - pr^edskbiorc^, ktory w co ncjmniejjednym, roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial icia^nie
nast^ujcice warunki:

a) i^ptrudniai sredniorocf^ie mniej ni^ 250pracownikow orat(^

b) osi^ncil rocs;ny obrot netto sprs(edaiy towarow, wyrobow i usiug ora:^^ ̂  operagi Jinansonych nieprr^ekract^ajciy rownowartosci
w sjotych 50 milionow euro, lub sumy aktywow jego biiansu sporvpidspnego na konkc jednego \ tych lat nie pn^krocryiy
rownowartosci w :;Joych 43 milionow euro

- i ktory nie jest mikroprt^edskbiorcci ani maiym prspdskbiorcci

16. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty nast?puj^ce wypelnione formularze/

oswiadczenia/dokumenty:
1)| informacja, o ktorej mowa w art 91 ust3a pzp

(]J (a^
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2) jednolity dokument (JEDZ)

3) jednolite dokumenty QEDZ) dotycz^ce podmiotow, na ktoiych zasobach polega Wykonawca - Wykonawca, ktory
powoluje si? na zasoby innydi podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

speiniania - w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby - warunkow udziaiu w post?powaniu skiada takze jednolite
dokumenty dotycz^ce tych podmiotow — jezeli dotyczy

4) formuiarz opis przedmiotu zamowienia

5) zobowi^zanie innego podmiotu do oddania do dyspbzycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji

zamowienia — jezeli dotyczy

6) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)
— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

7) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

iVa wezwanie ZamawiajqcegOj o ktdrym mowa w art. 26 ust,l pzp (patrz: SIWZ), Wykonawca ziozy nast^pujqce

oswiadczenia i dokumenty:

a) informacja z Krajowego Rejestru Innego w t^kresk okreslonym Uf art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 psp;

b) oswiadczenie Wykonawcy o braku tvydania wobec nkgo prawomocnego iyyroku scidu lub ostatect^nej detycQi administrayjnej

0 zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo -

w priQpadku wydania takiego wyroku lub deytqi - dokumentdw potwierdi^ajciych dokonank platnosci tych nale^osci wra!(^

^ ewentualnymi odsetkami lub gpywuaml lub ctpwarcie wiqp^cego porov(umknia w sprawk splat tych nale^osci (dotycty art. 24 ust. 1 pkt

15p!(p);

c) oswiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec nkgo tytulem srodka t^apobiegawcttego zakazu ubiegania sif

o zamdwienia publiczne (dotycsy art. 24 ust. 1 pkt 22 pep);

» Jewell Wykonawca polega na r^dolnosctach lub ytuagi innego podmiotu! 6w fici epsadach okreslonych w art. 22a pep, prepdstawia

w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty!oswiadczenia wymknionepod lit. a)-c).

d) formuiarz wykaz dostawwrae(^e;dowodami

syJeepU Wykonawca polega na e^dolnosci epwodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu, przedstawia nykaz^ dostaw j.w. wraz(^ ̂  dowodami

j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.

—  Uwaga!
■f ) Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowef Wykonawca skiada

w terminie 3 dni od zpmksepenia informagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5pep na stronk intemetowej www, nfe^-katomcepl

Imi§ i hazwisko upeJnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

0-
RADCA FfWWNY

mgr TSreJsa Uzdowska^
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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmlotem zamowjenia jest dostawa dyskow oraz licencji do rozbudowy posiadanego

przez Zamawiajqcego srodowiska skladowania danych opartego o 2 macierze dyskowe

Huawei OceanStor 2600 V3, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie

z niniejszym formularzem oraz wzorem umowy.

Miejscem dostawy zarowno zamowienia gwarantowanego, jaki i obj^tego prawem opcji jest
siedziba Zamawiajqcego przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.

Na opis przedmiotu zamowienia obok zamowienia gwarantowanego (pkt I, ii, ill
niniejszego formuiarza) sktada si^ rowniez zamowienie obj^te prawem opcji (pkt iV
niniejszego formuiarza).

Wykonawca skfadajqc ofert§ przyjmuje na siebie zobowiqzanie wykonania zarowno
zamowienia gwarantowanego, jak i obj^tego prawem opcji, przy czym reaiizacja prawa
opcji uzalezniona b^dzie od decyzji Zamawiaj^cego (w szczegoinosci od posiadania
przez Zamawiajqcego srbdkow fihansowych w odpowiedniej wysokosci).
-Wykonawcy nie przystugujq zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego w przypadku
nleskorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji.
-Licencje na oprogramowanie dostarczone w ramach zamowienia zostan^ udzielone na czas
nieoznaczony (licencje na oprogramowanie komputerowe), przy zachowanlu zasad
1 wymogow okreslonych we wzorze umowy.

I. Dysk SAS SSD 3,84TB 3.5"- 6 szt.

Opis dia jednego dysku:

Nazwa producenta;

Pojemnosc i nazwa modeiu dysku:

Lp. Parametr Wymaganie

1. Przeznaczenie
Dysk SAS SSD do macierzy Huawei OceanStor 2600 V3
versioii V300R006C50

2.
Pojemnosc
pojedynczego dysku

Min. 3,84TB

3. Inne parametry wielkosc- 3,5" ;
interfejs - zgodny z polkg macierzy z pkt 1 ;

4. Licencje Jezeli to konieczne nalezy dostarczyc licencje pozwalaj^ce
na wykorzystanie funkcjonalnosci wymaganych w pkt 1
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II. DyskSASSSD 3,84TB 2.5"-6 szt.

Opis dia jednego dysku:

Nazwa producenta:

Pojemnosc i nazwa modelu dysku;

n

L.p. Parametr Wymaganle

1. Przeznaczenle
Dysk SAS SSD do maclerzy Huawei OceanStor 2600 V3
version V300R006C00

2.
Pojemnosc
pojedynczego dysku

Min. 3,84TB

3. Inne parametry wielkosc - 2,5";
Interfels - zgodny z polka maclerzy z pkt 1 ;

4. LIcencje
Jezell to konieczne nalezy dostarczyc licencje pozwalajqce
na wykorzystanle funkcjonalnosci wymaganych w pkt 1

n

Uwaga!

Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc dostarczenia przez Wykonawc^, najego pisemny wniosek
i za zgodq Zamawiajqcego, innego modelu sprz^tu tego samego producenta niz model
wskazany przez Wykonawc^ w pfercie ztozonej w zamowieniu nr 7/pn/2020, pod warunklem
t^cznego spetnienia przesianek opisanych we wzorze umowy.

III. LIcencje - 2 szt.

Licencje do reallzacji zdalnej synchronicznej replikacji danych pomipdzy posiadanymi przez
Zamawlaj^cego dwoma macierzami Huawei OceanStor 2600 V3. Repllkacja ta musi bye
wykonywana na pozlomie kontrolerow, bez uzycia dodatkowych serwerow I bez obciqzania
serwerow korzystaj^cych z maclerzy. Zamawiaj^cy wymaga dostarczenia wszelkich llcencjl o
charakterze beztermlnowym, niezbpdnych do uruchomienia zdalnej synchronicznej replikacji
pomlpdzy posiadanymi macierzami.

IV. Prawo opcji

Obok zamowienia gwarantowanego opisanego w pkt I, II oraz III niniejszego formularza,
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo zreallzowania zamowienia objptego prawem opcjl
opisanego w pkt IV niniejszego formularza. Opis dyskow SAS SSD 3,84TB objptych prawem

opcjl jest tozsamy (identyczny) z opisem dyskow objptych zamowienlem gwarantowanym.

Realizacja prawa opcjl uzalezniona bpdzie od decyzji Zamawiaj^cego (w szczegolnosci od
posiadania przez Zamawlaj^cego srodkowfinansowych w odpowlednlej wysokosci).

W cl^gu 40 dni llcz^c od dnia zawarcla umowy Zamawlaj^cy przekaze Wykonawcy pisemnq

Informacjp o skorzystaniu b^dz nieskorzystaniu z prawa opcjl. W informacjl
0 skorzystaniu z prawa opcjl Zamawiaj^cy wskaze, w jakim zakresle, tj. z jaklej llczby

elementow chce skoriystac. Termln dostawy elementow zamowlonych w ramach prawa opcji:
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do 30 dni liczqc od dnia otrzymahia pisemnej informacji o skorzystaniu z prawa opcji.

Wykonawcy nie przysluguj^ zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego w przypadku

nieskorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji bqdz w przypadku skorzystania z prawa

opcji w niepelnym zakresie.

Opcia (dotvczv zakupu dodatkowvch dvskow SAS SSD 3,84 TB):

- Dysk SAS SSD 3,84TB 2,5" - 4 szt.
- Dysk SAS SSD 3,84TB 3,5" - 4 szt.
Jest to maksymalna ilosc, ktorq zamawiaj^cy moze zamdwic w ramach prawa opcji.

Dyski SAS SSD 3,84TB zgodne z opisem dia dyskow z pkt 1 1 II niniejszego formularza.

W zakresie prawa opcji, Wykonawca oferuje dyski tego samego producenta oraz tego samego

modelu, co zaoferowany przez Wykonawcy w zamowieniu gwarantowanym.

V. Wykonawca zobowlazule sie i oswiadcza (dotvczv zamowienia qwarantowaneao

n  oraz zamowienia obietego prawem opcii):

a) Oswiadczamy I zobowiqzujemy si^, iz oferowane oraz dostarczone przez nas dyski

b?d^ fabrycznie nowe oraz wyprodukowane nie wczesniej niz w II potowie 2019 r.

W definicji sprz^tu fabrycznie nowego nie miesci sie sprz^t ponownie wprowadzony na

rynek przez producenta sprz^tu po przeprowadzonym procesie jego odnowienia (ang.

..refurbished"). Zamawiajqcy nie dopuszcza dostarczenia macierzylub dyskow ponownie

wprowadzonych na rynek przez producenta po przeprowadzonym procesie odnowienia

(ang. „refurbished").

b) Oswiadczamy i zobowlqzujemy si?, iz oferowane oraz dostarczone przez nas dyski

b?dq wyprodukowane zgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?d^

w peini warto§ciowe i nadaj^ce si? do uzywania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz b?d^

posiadaJy deklaracje zgodnosci CE.

c) Oswiadczamy i zobowi?zujemy si?, iz oferowane oraz dostarczone przez nas oraz

dyski pochodz^ z legalnego zrodta, b?d^ obj?te pakietem uprawnieh gwarancyjnych (na

warunkach opisanych w SIWZ, w tym we wzorze umowy) zawartych w cenie

i swiadczonych przez slec serwisow^ producenta modutow dyskowych.

d) Oswiadczamy i zobowiqzujemy si?, iz w ramach gwarancji zapewniamy

Zamawiaj^cemu dost?p do wszelkich poprawek i najnowszych wersji oprogramowania

udost?pnionych przez producenta, w tym prawo do ich pobrania bezposrednio ze strony
producenta bqdz w inny sposob udost?pniony przez Wykonawc?, zainstalowania
i  uzytkowania, bez naruszania praw innych osob lub podmlotow. Pod poj?ciem

..oprogramowanie" nalezy rozumiec oprogramowanle zarz^dzajqce uzywane przez

dostarczone dyski, niezb?dne do ich pracy.

»Oswiadczamy, iz uzyskalismy wszelkie niezb?dne zapewnienia do ziozenia powyzszych

oswiadczeh.

strona 3



Nr zamowienia: 7/pn/2020 formularz opis przedmiotu zamowienia

VI. Warunki gwarancji (w tym wsparcia serwisowego) oraz r^kojml zawady (dotyczy

zamowienia gwarantcwanego oraz zamowienia obj^tego prawem opcji):

Wykonawca udziela na przedmiot zamowienia 36 miesi^cy gwarancji oraz r^kojmi za wady
przedmiotu zamowienia na zasadach opisanych we wzorze umowy. Bieg okresu gwarancji
oraz r^kojmi za wady liczony jest od dnia podpisania protokotu dostawy, odpowiednio
przedmiotu obj^tego zamowieniem gwarantowanyrn b^dz przedmiotu obj^tego prawem opcji
(realizacja prawa opcji - w zaieznosci od decyzji Zamawiajqcego). W ramach udzielonej
gwarancji Wykonawca winien zapewnic wsparcie serwisowe. W przypadku awarii nosnika
danych - uszkodzony nosnik pozostaje u Zamawiajqcego.

Wszystkie dostarczone w ramach niniejszego zamowienia elementy (zarowno zamowienia
gwarantcwanego jak i prawa opcji) musz^ bye obj^te wsparciem serwisowym i nie mog^
naruszac obecnie posiadanej przez Zamawiajqcego gwarancji na 2 macierze dyskowe
Huawei OceanStor 2600 V3 .

1) Wsparcie serwisowe swiadczone b^dzie w okresie obowi^zywania gwarancji oraz
r^kojmi za wady w miejscu funkcjonowania eiementow rozbudowy infrastruktury
senwerowej (Katowice Kossutha 13),

2) Wsparcie serwisowe obejmuje:

•  Sprz^t

•  Oprogramowanie wbudowane (firmware i sterowniki) i zarz^dzajqce
zainstalowane na sprz^cie lub niezb^dne do jego poprawnego funkcjonowania
zgodniezopisem.

3) Obstuga zgtoszeh w j^zyku polskim.
4) Okno czasowe zgtaszania incydentow dotycz^cych sprz^tu i oprogramowania: 8/5

(w godzinach od 8.00 do 16.00, 5 dni w tygodniu od poniedziatku do piqtku,
za wyj^tkiem przypadajjqcych na nie dni ustawowo wolnych od pracy).

5) Czas reakcji na incydenty dotyczqce sprz^tu i oprogramowania: w ciqgu 4 godzin
roboczych licz^c od chwili dokonania zgfoszenia przez Zamawiaj^cego
(zglaszanie za posrednictwem poczty elektronicznej b^dz wskazanej przez
Wykonawca strony internetowej).

6) Czas naprawy sprz^tu i oprogramowania liczony od chwili przyst^pienia (zareagowania
przez Wykonawca): najpozniej w nast^pnym dniu roboczym.

7) Wykonawca ma obowi^zek podejmowania niezwtocznych dziatah zmierzaj^cych
do rozwiqzywania problemow wspotpracy dostarczonych eiementow rozbudowy
infrastruktury serwerowej z pozostatymi elementami srodowiska informatycznego
Zamawiajgcego.

8) Jezeli naprawa (w tym usuni^cie awarii) sprz^tu wymaga wymiany nosnika danych
(dysk twardy), Zamawiaj^cy wymaga pozostawienia uszkodzonego nosnika
u Zamawiaj^cego.

9) Dost^p do poprawek i nowych wersji oprogramowania obj^tych zamdwieniem, oraz
prawo do ich instalacji i uzytkowania przez Zamawiajqcego.

10) Dost^p wyznaczonych osob Zamawiajqcego do baz wiedzy, zarowno producenta
sprz^tu, jak i oprogramowania.
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»Pod poj^ciem „producent" uzytym w niniejszym formularzu opis przedmiotu zamowienia oraz
we wzorze umowy, nalezy rozumiec rowniez „przedstawiciela producenta". Pod poj^ciem

„przedstawiciel producenta" nalezy zas rozumiec podmiot formalnie upowazniony przez
producenta do wykonania w imieniu producenta okreslonych czynnosci.

Przez dni robocze nalezy rozumiec dni od poniedziafku do piqtku, za wyjqtkiem
przypadajqcych na nie dni ustawowo wolnych odpracy.

Przez godziny robocze nalezy rozumiec godziny od 08.00 do 16.00 od poniedziafku do piqtku,
za wyjqtkiem przypadajqcych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

n

Imi^ i nazwisko upefnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

o

(/-
BAOCA



Nr zamowienia: 7/pn/2020 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

oraz podzielona ptatnodc

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

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego obovyi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

n

2) prowadzi* do powstania u Zamawlajqcego obowi^zku podatkowego, zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwl^zku z ninlejszym wskazuj^

ponizej;

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

do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i uslug:

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

netto:

II. Informuj^, Iz zaptata winna zostac dokonana;
**w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

n

1) bez zastosowania** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

2) z zastosowanlem** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

- CO odnosi si^ do nast^pujqcych towarow lub usiug:

(Wykonawca moze sporz^dzic stosowny zat^cznik, zawieraj^cy wykaz towarow lub uslug)

Zob. zafqcznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow 1 ustug.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawlciela Wykonawcy:

Data

od

mgr Ten

"^RAWMY

sa Uzcfows*^^



Nr zamowienia: 7/pn/2020 ^ wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALE^INO^CI ALSO BRAKU PRZYNALE^^NOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

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

zamieszczenia na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej z innym

Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w n^ejszym post^powaniu.

Przez gnip^ kapita'l^ow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentow (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow, ktorzy

kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc^, w tym rdwniez tego
przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczbnej przez Zamawiajs^cego na stronie intemetowej www.nfz-
katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty w post^powaniu na modemizacj^ centrum

sktadowania danych w Centrum zapasowym.

L  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 nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

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

n
*naleZy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

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

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nrzamowienia; 7/pn/2020
3 3

formularz wykaz dostaw

WYKAZ DOSTAW

(WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH)

UWAGA!

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

Lp. Przedmiot dostawy Wartosc dostawy
(brutto w zlotych)

Data wykonania
dostawy

(dzien, miesi^c, rok)

Podmiot,
na rzecz ktorego dostawa

zostata wykonana (lub jest
nadal wykonywana)
- podac nazw§ i adres

Dostawa (umowa)
wykonana,
czy nadal

wykonywana
- podac informacj^

1

-

2

'



Nr zamowienia: 7/pn/2020
3 3';.

formularz wykaz dostaw

Wraz z ninieiszym formularzem Wykonawca sMada dowody, o ktorych mowa wpkt VIpkt 3 lit.e SIWZ.

Formularz wtaz z dowodatni sMadany iest na wezwanie Zamawiaiqcego w terminie i na zasadach opisanych wSPiVZ.

V

ImiQ i nazwisko upefnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

fTjgr Tefe
Uzdowsf^a



Nr zam6wienia: 7/pn/2020 Instrukcja dotycz^ca JEDZ

r>

INSTRUKCJA DOTYCZ4CA JEDZ

JEDZ (oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziahi

w post^powaniu)

1. Wsz^dzie, gdzie w niniejszej SIWZ mowa jest o Jednolitym dokumencie", „JednoIitym Europejskim

Dokumencie Zamowienia" albo „JEDZ", nale^ przez to rozumiec dokument sporz^dzony zgodnie

ze wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporz^dzeniu wykonawczym Komisji

EuropejskieJ (UE) 2016/7 z dnia 05.01.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.3.16) wydanym na podstawie art. 59

ust.2 dyreldywy 2014/24/UE.

2. Zamawiaj^cy informuje, ze w celu ulatwienia Wykonawcom wypehiienia jednolitego dokumentu,

do jego przygotowania wykorzystal narz^dzie udost^pnione przez Urzqd Zamowien Publicznych,

dost^pne pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/.

Informacja UZP dot. narz^dzia do przygotowania JEDZ:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzv/prawo-zainowien-publicziivch-regulacie/prawo-kraiowe/iednolitv- -

europeiski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wvpelniania-iedzespd

Instrukcja wypehiiania JEDZ zamieszczona na stronie intemetowej UZP:

https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf file/0015/32415/Instrukcia-wvpelniania-JEDZ-ESPD.pdf

W celu wypehiienia dokumentu JEDZ nale^ pobrac plik (format XML) ze strony intemetowej
Sl^skiego OW NFZ z ogloszeniem o zamowieniu oraz SIWZ. Nast?pnie nale^ zapisac go na
komputerze oraz wejs6 na strpn? intemetow^: https://espd.uzp.gov.pl/. zaimportowac pobrany plik oraz
wypehiic. Po wypelnieniu, JEDZ nalezy przeslac w postaci oraz zgodnie z zasadami okreslonymi
ponizej.

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

Dokument JEDZ nale^ zto^c wraz z ofert^.

Dokument JEDZ winien zostac zlozony w postaci elektronic2mej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a nast?pnie zlozony wraz z plikami stanowi^cymr ofert^. Dokument JEDZ moze zpstac
wraz z plikami stanowiqcymi ofert^ skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP).

Rowniez dokumenty JEDZ podmiotow skladaj^cych ofert^ wspolnie oraz podmiotow udost^pniaj^cych

potencjal, skladane na formularzu JEDZ powinny miec form^ dokumentu elektronicznego, podpisanego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj^

V/



Nr zam6wienia: 7/pn/2020 Instrukcja dotycz^ca JEDZ

okolicznosci, o ktorych mowa w tresci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymog dotyczy JEDZ

skiadanego przez podwykonawc?, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.

4. Szczegolowe wymagania techniczne.

a) Wykonawca wypehiia JEDZ, tworz^c dokument elektroniczny. Wykonawca moze korzystac

z narz^dzia UZP ale rowniez moze korzystac z innych dost^pnych narz^dzi lub

oprogramowania, ktore umozliwiaj^ wypelnienie JEDZ i utworzenie dokumentu

elektronicznego, w szczegolnosci w jednym z ponizszych formatow,

b) w odniesieniu do JEDZ Zamawiajqcy dopuszcza w szczegolnosci nast?puj^cy format

przesylanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.,bl

c) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawc^ dokumentu elektronicznego JEDZ,

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

wystawionym przez dostawc^ kwalifikowanej ushigi zaufania, b^d^cego podmiotem

swiadczqcym ushigi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spehiiaj^ce wymogi bezpieczenstwa

okreslone w ustawie,^^!

d) obowiqzek zlozenia.JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym w sposob okreslony powyzej dotyczy rowniez JEDZ sktadanego na wezwanie

w trybie art. 26 ust. 3 pzp (wezwanie do zlozenia, uzupehiienia lub poprawienia JEDZ);

w takim przypadku JEDZ nale^ przeslac poczt^ elektroniczny (e-mail) na adres:

zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl. W przvpadku skladania JEDZ na wezwanie. iego

uzupelniania lub poprawiania. plik zawieraiacv JEDZ nie iest w zaden sposob szvfrowanv.

Informacje zawarte w JEDZ stanowiy wst^pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spehiia warunek udziahi w post^powaniu (por. art. 25a ust.l pkt 1, art. 25aust.2 pzp).

Odnosnie Czesci IV JEDZ: Krvteria kwalifikacji

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

wszystkich kryteriow kwalifikacji.

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

Zamawiajqcy okreSlajqc dopuszczalne formaty danych w jakich moze zostad przedtozony dokument JEDZ korzysta z katalogu
formatdwwskazanych wzalqczniku nr2do Rozporz^dzenia Rady Mlnistrdwzdnia 12kwletnla 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnoicif minimalnych wymagai) dia rejestrdw publicznych i wymiany infomiacji w postaci elektronicznej oraz
minimainych wymagah dIa systemdw teleinformatycznych. Nalezy pami?tad, ie wyb6r okredlonych formatdw danych nie moze
prowadzld do naruszenia zasad uczclwej konkurencji i rdwnego traktowania wykonawcdw I jednoczeSnie musi umozllwiad utycle
kwaliflkowanego podplsu elektronicznego.
Ustawa z dnia 5 wrzednla 2016 r. -r o ustugach zaufania oraz identyfikacjl elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)

A



JednpliW ̂ urop^ski dokument
zamowienia (ESPD)

CzQsc I: Informacje dotycz^ce postQpowania o udzielenie
zamowienia oraz instytucji zamawiaj^cej lub podmiotu
zamawiaj^cego

r)

Informacje na temat publikacji

Numer ogtoszenia vir Dz.U. S:

Krajowy dzieniiik urz^dowy

W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania si^ o zarmowienie nie zostato

opublikowane w Dzienniku UrzQdowym Unii Europejskiej b^dz gdy jego publikacja

w Dzienniku Urz^dowym nie jest wymagana, wowczas instytucja zamawiaj^ca

iub podmiot zamawiajqcy musi podac informacje umozliwiajqce jednoznaczne

zidentyfikowanie postQpowania o udzieienie zamdwienia (np. adres publikacyjny

na poziornie krajowyrn).

o

ozsamosc zamawiaj^cego

Oficjalna nazwa:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki

Panstwo:

Polska

Informacje ria temaCpbst^powahia 6° uclzielenie zamowienia

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Tytut:

Modernizacja systemu sktadowania danych w Centrum zapasowym

Krotki opis:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa dyskow oraz iicencji do rozbudowy

posiadanego przez Zamawiaj^cego ̂ rodowiska sktadowania danych opartego

0 2 macierze dyskowe Huawei OceanStor 2600 V3, zgodnie z zasadami

okreslonymi w SiWZ. Reaiizacja dostawy nast^pi zgodnie z zasadami okreslonymi

w SiWZ, w tym zgodnie z formuiarzem opis przedmiotu zamowienia i wzorem

V-^ /
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umowy. Kod Wspdinego Stownika Zamowien (CPV): 30233141-1 - Nadmiarowa

macierz niezaleznych dyskow (RAID). Opis przedmiotu zamowieriia okresia

standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a pzp. Prawo opcji Obok
zamowienia gwarantowanego, obejmujqcego dostaw^ licencji do realizacji zdalnej
synchronicznej replikacji danych pomi^dzy posiadanymi przez Zamawiaj^cego
dwoma macierzami Huawei OceanStor 2600 V3 (1 szt./macierz) oraz 12 szt.

dyskow SAS SSD 3,84 TB, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zrealizowania

zamowienia pbjQtego prawem opcji. Reaiizacja prawa opcji b^dzie polegata na

dostarczeniu 8 szt. dyskow wskazanych przez Zamawiaj^cego tj.: (4 szt. dysk SAS

SSD 3,84 TB 2.5 oraz 4 szt. dysk SAS SSD 3,84 TB 3,5). Opis eiementdw objptych

prawem opcji znajduje si^ w formuiarzu opis przedmiotu zamowienia. W ciqgu 40

dni liczqc od dnia zawarcia umowy Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy pisemn^

^  informacjQ 0 skorzystaniu bqdz nieskorzystaniu z prawa opcji. W informacji o
skorzystaniu z prawa opcji Zamawiajpcy'wskaze, w jakim zakresie, tj. z jakiej

iiczby eiementdw chce skorzystac. Termin dostawy eiementdw zamdwionych

w ramach prawa opcji: do 30 dni iiczqc od dnia otrzymania pisemnej informacji

0 skorzystaniu z prawa opcji. Reaiizacja prawa opcji uzalezniona b^dzie od

decyzji Zamawiaj^cego (w szczegdino^ci od posiadania przez Zamawiajqcego

srodkdw finansowych w odpowiedniej wysokosci). Wykonawcy nie przystugujp

i^adne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego w przypadku nieskorzystania

przez Zamawiajpcego z prawa opcji b^dz w przypadku skorzystania z prawa

opcji w niepetnym zakresie. Podane terminy realizacji majq zastosowanie przy

zastrzezeniu regulacji §314 wzoru umowy.

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj^ zamawiajqc^ lub

podmiot zamawiajqcy (jezeli dotyczy):

^ 7/pn/2020

CzQsc II: Informacje dotycz^ce wykonawcy

A:-.lnformacje na ternat wykonawcy

Nazwa:

Ulica i numer:

Kod pocztowy:

Miejscowosc:

[A
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Pahstwo:

Adres ihternetowy (adres www) (jezeli dotyczy):

E-mail;

Telefon:

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktow:

Numer VAT (jezeli dotyczy):

jezeii numer VAT nie ma zastosowania, prosz^ podac inny krajowy numer

identyfikacyjny, jezeii jest wymagany i ma zastosowanie.

Czy wykonawca jest mikroprzedsi^biorstwem b^dz matym lub srednim

przedsi^biorstwem?

OTak

O Nie

Jedynie w przypadku, gdy zaniowienie jest zastrzezone: Czy wykonawca

jest zaktadem pracy chronionej, „przedsiQbiorstwem spoiecznym" iub

czy b^dzie reaiizowat zamowienie w ramach programdw zatrudnienia

chronionego?

OTak

O Nie

Jaki jest odpowiedni odsetek pracownikow niepetnosprawnych iub

defaworyzowanych?

Jezeli jest to wymagane, proszQ okreslic, do ktorej kategorii lub ktorych

kategoril pracownikow niepetnosprawnych iub defaworyzowanych naiez^

dani pracownicy.

W stosownych przypadkach, czy wykonawca jest wpisany do urz^dowego

wykazu zatwierdzonych wykonawcow iub posiada rownowazne

zaswiadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wst^pnego)

kwaiifikowania)?
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OTak

O Nie

• ProszQ udzielic odpowiedzi w pozostatych fragmentach niniejszej sekcji, w

sekcji B oraz (w odpowiednich przypadkach) w sekcji C niniejszej czQsci,

uzupetnic czQsd V (w stosownych przypadkach) oraz w kazdym przypadku

wypetnic i podpisad czq^c VI.

a) ProszQ podac odpowiedni numer rejestracyjny lub numer

zaswiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jezeli poswiadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaswiadczenia jest

dostQpne w formie elektronicznej, proszQ podac:

c) ProszQ podac dane referencyjne stanowi^ce podstawQ wpisu do

wykazu iub wydania zaswiadczenia oraz, w stosownych przypadkach,

klasyfikacjQ nadanq w urzQdowym wykazie:

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaswiadczenia obejmujg wszystkie

wymagane kryteria kwaiifikacji?

OTak

O Nie

• ProszQ dodatkowo uzupetnic brakujqce informacje w czQsci IV w sekcjach A,

B, C lub D, w zaieznosci od przypadku, WYtACZNIE jezeli jest to wymagane w

danym ogtoszeniu iub dokumentach zamowienia

e) Czy wykonawca b^dzie w stanie przedstawic zaswiadczenia odnoszqce

siQ do ptatnosci sktadek na ubezpieczenie spoteczne i podatkow iub

przedstawic informacje, ktore umozliwig instytucji zamawiaj^cej iub

podmiotowi zamawiajqcemu uzyskanie tego zaswiadczenia bezposrednio

za pomoc^ bezptatnej krajowej bazy danych w dowolnym pahstwie

cztonkowskim?

OTak

O Nie

Jezeii odnosna dokumentacja jest dost^pna w formie eiektronicznej,

proszQ wskazac:
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Czy wykonawca bierze udziat w post^powaniu o udzielenie zamowienia

wspolnie z innymi wykpnawcami?

OTak

O Nie

• ProszQ dopilnowad, aby pozostali uczestnicy przedstawili odr^bne jednolite

europejskie dokumenty zamowienia.

a) ProszQ wskazac rolQ wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za

okreslone zadania itd.):

b) ProszQ wskazac pozostatych wykonawcow biorgcych wspolnie udziat w

postQpowaniu o udzieienie zamowienia:

c) W stosownych przypadkach, nazwa grupy biorgcej udziat:

W stosownych przypadkach, wskazanie cz^sci zamowienia, w odniesieniu

do ktorej (ktorych) wykonawca zamierza ztozyc ofert^:

B: informacje na temat przedstawicieii wykonawcy #1

• W stosownych przypadkach prosz^ podac imi^ i nazwisko (imiona i nazwiska)

oraz adres{-y) osoby (osdb) upowaznionej{-ych) do reprezentowania

wykonawcy na potrzeby niniejszego post^powania o udzieienie zamowienia:

ImiQ

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Ulica i numer:

A
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Kod pocztowy:

Miejscowosc;

Panstwo:

E-mail:

Telefon:

Stanowisko/Dzlataj^cy(-a) jako:

W razie potrzeby proszQ podac szczegotowe informacje dotycz^ce

przedstawlcieistwa (jego form, zakresu, ceiu ltd.):

C: informacje ria temat polegania na zdoinosci innycK podmiotow

Czy wykonawca poiega na zdoinosci innych podmiotow w ceiu

spetnienia kryteriow kwaiifikacji okresionych ponizej w cz^sci IV oraz

(ewentuainych) kryteriow i zasad okresionych ponizej w cz^sci V?

OTak

O Nie

• ProszQ przedstawic odr^bne formularze ESPD zawieraj^ce informacje

wymagane zgodnie z sekcjami A 1 B niniejszej cz^sci oraz cz^sci^ ill dia

kazdego z podmiotow, ktorych to dotyczy, naiezycie wypetnione i podpisane

przez dane podmioty.

Naiezy zauwazyc, ze dotyczy to rdwniez wszystkich pracownikow technicznych

iub stuzb technicznych, nienaiez^cych bezposrednio do przedsi^biorstwa

danego wykonawcy, w szczegoinosci tych odpowiedziainych za kontroi^

jakosci, a w przypadku zamowieh pubiicznych na roboty budowiane - tych, do

ktorych wykonawca b^dzie mogl si^ zwrocic o wykonanie robot budowianych.

O iie ma to znaczenie dia okresionych zdoinosci, na ktdrych poiega

wykonawca, proszq dot^czyc - dia kazdego z podmiotow, ktorych to dotyczy -

informacje wymagane zgodnie z cz^sciami IV i V.

Ca-
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P: Informacje dotycz^ce podwykonawcow, na ktorych zdolnosci

wykonawca nie polega

•  (Sekcja, ktor^ nalezy wypetnic jedynie w przypadku, gdy instytucja

zamawiajqca lub podmiot zamawiaj^cy wprost tego zazqda.)

Czy wykoiiawca zamierza zlecic osobom trzecim podwykonawstwo

jakiejkolwiek cz^sci zamdwienia?

OTak

O Nie

Jezeli tak i o ile jest to wiadome, proszQ podac wykaz proponowanych

podwykonawcow:

• Jezeli instytucja zamawiajqca iub podmiot zamawiaj^cy wyraznie zqda

przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprbcz informacji wymaganych w

czQsci I, prosz^ przedstawic - dia kazdego podwykonawcy (kazdej kategorii

podwykonawcow), ktorych to dotyczy - informacje wymagane w niniejszej

cz^^ci sekcja A i B oraz w czQsci 111.

CzQsc III: Podstawy wykluczenia

: Podstawy zwi^zane z wyrokami skazuj^cymi za przestQpstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastQpujqce powody

wykluczenia

udziat w organlzacj! przest^pczej

Czy w stosunku do samego wykonawcy b^dz jakiejkolwiek osoby b^dqcej

czfonkiem organbw administracyjnych, zarzqdzajqcych lub nadzorczych

wykonawcy, lub posiadajqcej w przedsi^biorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostat

prawomocny wyrok za udziat w organizacji przest^pczej, orzeczeniem sprzed

najwyzej pi^ciu lat iub w ktorym okres wykluczenia okreslony bezpo^rednio w

wyroku nadal obowiqzuje? Zgodnie z definicj^ zawartq w art. 2 decyzji ramowej

Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie zwalczania

przestQpczosci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie
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data wyroku

powod

kto zostat skazany

O ile zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu

wykluczenia.

Czy przedsiQwziQto srodki w celu wykazania Panstwa rzetelnosci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy informacje te mogq zostac bezp^atnie uzyskane przez instytucje z bazy

danych panstwa cztonkowskiego UE?

OTak

O Nie

URL

kod

Wydajgcy

korupcja

Czy w stosunku do samego wykonawcy b^dz jakiejkolwiek osoby b^d^cej

cztonkiem organow administracyjnych, zarzqdzajacych lub nadzorczych

wykonawcy, lub posiadaj^cej w przedsi^biorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontroine, wydany zostat

prawomocny wyrok za korupcja, orzeczeniem sprzed najwyzej pi^ciu lat lub w

ktorym okres wykluczenia okreslony bezposrednio w wyroku nadal obowiqzuje?

Zgodnie z definicj^ zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwaiczania korupcji

urz^dnikow Wspoinot Europejskich i urzqdnikow panstw cztonkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
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2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r; w sprawie zwalczania korupcji w sektorze
prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje
rowniez korupcjQ zdefiniowan^ w prawie krajowym instytucji zamawiaj^cej
(podmiotu zamawiaj^cego) lub wykonawcy.

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

data wyroku

powod

kto zostat skazany

O ile zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu

wykluczenia.

Czy przedsiQWzi^to srodki w celu wykazania Panstwa rzetelno^ci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy informacje te mogq zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy

danych panstwa cztonkowskiego UE?

OTak

O Nie

URL

kod

Wydajgcy

naduzycle finansowe

Czy w stosunku do samego wykonawcy b^dz jakiejkoiwiek osoby b^d^cej

cztonkiem organbw administracyjnych, zarzadzajacych lub nadzorczych
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wykonawcy, lub posiadaj^cej w przedsiqbiorstwie wykonawcy uprawnienia
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne iub kontroine, wydany zostat

prawomocny wyrok za naduzycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyzej

piQciu iat iub w ktdrym okres wykluczenia okresiony bezposrednio w wyroku

nadal obowi^zuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesow

finansowych Wspolnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

data wyroku

powod

kto zostat skazany

O ile zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu

wykluczenia.

Czy przedsi^wzi^to ̂ rodki w celu wykazania Padstwa rzeteino^ci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy informacje te mogq zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy

danych panstwa cztonkowskiego LIE?

OTak

O Nie

URL

kod

Wydajgcy

T
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przestQpstwa terrorystyczne lub przest^pstwa zwiqzane z dziatalnoscig

terrorystyczng

Czy w stosunku do samego wykonawcy b^dz jakiejkolwiek osoby b^dqcej

cztonkiem organow administracyjnych, zarz^dzaj^cych lub nadzorczych

wykonawcy, lub posiadaj^cej w przedsi^biorstwie wykonawcy uprawnienia
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostat

prawomocny wyrok za przestQpstwa terrorystyczne lub przest^pstwa zwiqzane

z dziatalnosci^ terrorystyczne, orzeczenlem sprzed najwyzej plQclu lat lub w

ktorym okres wykluczenia okreslony bezpo^rednio w wyroku nadal obowlezuje?

Zgodnie z definicje zawarte w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca

2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta

podstawa wykluczenia obejmuje rowniez podzeganie do popetnienia przest^pstwa,

pomocnictwo, wspotsprawstwo lub usitowanle popetnienia przest^pstwa, o ktorych

to czynach mowa w art. 4 tejze decyzji ramowej.

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

data wyroku

powod

kto zostat skazany

O O ile zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu
wykluczenia.

Czy przedsi^wzieto srodki w celu wykazania Panstwa rzetelnosci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy informacje te moge zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy

danych panstwa cztonkowskiego LIE?

OTak
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O Nie

URL

kod

Wydajgcy

pranie pieni^dzy lub finansowanie terroryzmu

Czy w stosunku do samego wykonawcy b^dz jakiejkolwiek osoby b^dqcej

cztonkiem organow administraGyjnych, zarz^dzajqcych lub nadzorczych

wykonawcy, lub posiadajqcej w przedsi^biorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostat

prawomocny wyrok za pranie pieniqdzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem

sprzed najwyzej pigciu lat lub w ktorym okres wykluczenia okre^lony bezpo^rednio

w wyroku nadal obowi^zuje? Zgodnie z definicjg zawart^ w art. 1 dyrektywy

2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

w sprawie przeciwdziafania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania

pienlQdzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Prosz^ podac odpowledz

OTak

O Nie

data wyroku

O powod

kto zostat skazany

O ile zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu

wykluczenia.

Czy przedsi^wzigto ̂ rodki w ceiu wykazania Panstwa rzetelno^ci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je oplsac
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Czy informacje te mog^ zostac bezp+atnie uzyskane przez instytucje z bazy

danych panstwa cz^^onkowskiego UE?

OTak

O Nie

URL

kod

Wydaj^cy

praca dzieci i inne formy handlu ludzmi

Czy w stosunku do samego wykonawcy bqdz jakiejkolwiek osoby b^d^cej
■  .

cztonkiem organow administracyjnych, zarz^dzajqcych lub nadzorczych

wykonawcy, lub posiadaj^cej w przedsi^biorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostal

prawomocny wyrok za pracQ dzieci i inne formy handlu ludzmi, orzeczeniem

sprzed najwyzej pi^ciu iat lub w ktdrym okres wykiuczenia okresiony bezposrednio

w.wyrpku nadai obowiazuje? Zgodnie z definicj^ zawart^ w art. 2 dyrektywy

Pariamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie

zapobiegania handiowl ludzmi i zwaiczania tego procederu oraz ochrony ofiar,

zastQpuj^cej decyzj^ ramowq Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s.

1).

ProszQ podac odpowiedz

^ OTak
O Nie

data wyroku

powod

kto zostat skazany

O ile zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu

wykiuczenia.

Czy przedsi^wziQto srodki w ceiu wykazania Panstwa rzeteinosci

(„samooczyszczenie")?
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OTak

O Nie

PfoszQ je opisac

Czy informacje te mogq zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy

danych panstwa czlonkowskiego UE?

OTak

O Nie

URL

kod

Wydajqcy

n

B: Podstawy zwi^zane z ptatnosci^ podatkow lub sktadek na

ubezpieczenie spoteczne

W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nast^pujgce powody

wykluczenia

ptatnosc podatkow

Czy wykonawca dopu^cit sIq naruszenia swoich obowiqzkow dotycz^cych

ptatnosc! podatkow, zarowno w panstwie, w ktorym ma siedzibq, jak 1 w panstwie

cztonkowskim instytucji zamawiajqcej lub podmiotu zamawiajqcego, jezeli jest onq

inne niz panstwo siedziby?

ProszQ podad odpowiedz

OTak

O Nie

panstwo lub panstwo cztonkowskie, ktorego to dotyczy

kwota, ktorej to dotyczy

Czy to naruszenie obowi^zkow zostato ustalone za pomocq ̂ rodkow innycti niz

decyzja sqdowa iub administracyjna?

OTak

O Nie
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Jezeli naruszenie obowi^zkow zosta+o ustalone w trybie decyzji sqdowej lub

administracyjnej, czy decyzja ta byta ostateczna i wiqz^ca?

OTak

O Nie

ProszQ podac dat^ wyroku lub decyzji

W przypadku wyroku, o lie zostata w nim bezposrednio okreslona,

dtugosc okresu wykiuczenia;

ProszQ opisac, jakie srodki zostaty wykorzystane

Czy wykonawca spetnit swoje obowi^zki, dokonujqc ptatnosci naleznych podatkow

lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne, lub tez zawierajqc wiqz^ce porozumienia

w celu sptaty tych naieznosGl, obejmuj^ce w stosownych przypadkach naroste

odsetki lub grzywny?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy informacje te mogq zostac bezptatnie uzyskane przez Instytucje z bazy

danych panstwa cztonkowsklego UE?

OTak

O Nie

n URL

kod

Wydajgcy

ptatnosc sktadek na ubezpieczenie spoteczne

Czy wykonawca dopuscit siQ naruszenia swoich obowiqzkow dotyczacych

ptatnosci sktadek na ubezpieczenie spoteczne, zardwno w panstwie, w ktorym

ma siedzibQ, jak i w panstwie cztonkowskim instytucji zamawiaj'acej iub podmiotu

zamawiajacego, jezeli jest ono inne niz panstwo siedziby?

Proszg podac odpowiedz

OTak
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O Nie

pahstwo lub pahstwo cztonkowskie, ktdrego to dotyczy

kwota, ktorej to dotyczy

Czy to naruszenie obowi^zkow zostato ustalone za pomoc^ srodkow innych niz

decyzja s^dowa lub administracyjna?

OTak

O Nie

Jezeli naruszenie obowiqzkow zostato ustaione w trybie decyzji sqdowej iub

administracyjnej, czy decyzja ta byta ostateczna 1 wi^z^ca?

OTak

O Nie

ProszQ podac datQ wyroku lub decyzji

W przypadku wyroku, o iie zostata w nim bezposrednio okresiona,

dtugosc okresu wykiuczenia:

ProszQ opisac, jakie srodki zostaty wykorzystane

Czy wykonawca spetnit swoje obowiqzki, dokonujqc ptatno^ci naieznych podatkow

iub sktadek na ubezpieczenie spoteczne, iub tez zawierajqc wiqz^ce porozumienia

w ceiu sptaty tych naieznosci, obejmuj^ce w stosownych przypadkach naroste

^ odsetki iub grzywny?
OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy informacje te mogq zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy

danych panstwa cztonkowskiego UE?

OTak

O Nie

URL

kod
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n

n

C: Podstawy zwi^zane z niewyptacalnosci^, konfliktem interesow lub

wykroczeniami zawodowymi

W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastQpujgce powody

wykluczenia

naruszenie obowiqzkow w dziedzinie prawa ochrony srodowiska

Czy wykonawca, wedle wtasnej wiedzy, naruszyt swoje obpwi^zki w dziedzinie

prawa ochrony srodowiska? O ktorych mowa, do celow niniejszego zamowienia, w

prawie krajowym, w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zamowienia b^dz

w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy przedsi^wzi^to srodki w ceiu wykazania Pahstwa rzeteinosci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

naruszenie obowigzkow w dziedzinie prawa socjainego

Czy wykonawca, wedie wtasnej wiedzy, naruszyt swoje obowiqzki w dziedzinie

prawa socjainego? 0 ktorych mowa, do cel6w niniejszego zamowienia, w prawie

krajowym, w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zamowienia b^dz w art.

18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Prosz^ podac odpowiedz

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy przedsiQwziQto srodki w ceiu wykazania Pahstwa rzeteinosci

{„samOoczyszczenie")?

OTak

-17-
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O Nie

ProszQ je opisac

naruszenie obowi^zkow w dziedzinie prawa pracy
Czy wykonawca, wedle wtesnej wiedzy, naruszyl^ swoje obowiqzki w dziedzinie

prawa pracy? 0 ktorych mowa, do ceiow niniejszego zamdwienia, w prawie

krajowym, w stosownym ogtoszeniu iub w dokumentach zamdwienia b^dz w art.

18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy przedsiQwziQto srodki w ceiu wykazania Panstwa rzeteinosci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

porozumienia z innymi wykonawcami majqce na ceiu zaktocenie

konkurencji

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienia maj^ce na ceiu

zaktdcenie konkurencji?

ProszQ podad odpowiedz

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy przedsiQwzi^to srodki w ceiu wykazania Panstwa rzeteinosci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

bezposrednie iub posrednie zaangazowanie w przygotowanie

przedmiotowego postQpowania o udzieienie zamdwienia

^ ̂  IM
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Czy wykonawca lub przedsi^biorstwo zwi^zane z wykonawcq doradzat(-
o) instytucji zamawiaj^cej lub podmiotowi zamawiaj^eemu b^dz byt(-o) w
inny sposob zaangazowany(-e) w przygotowanie postQp.owania o udzielenie
zamowienia?

ProszQ podac odpowiedz

O tak

O Nie

ProszQ je opisac

n

n

winien wprowadzenia w btgd, zatajenia informacji lub niemoznosci
przedstawienia wymaganych dokumentow lub uzyskania poufnych

informacji na temat przedmiotowego post^powania

Czy wykonawca znalazt sIq w jednej z ponlzszych sytuacji:

a) byt winny powaznego wprowadzenia w bt^d przy dostarczaniu informacji

wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykiuczenia iub do weryfikacji

spefnienia kryteriow kwaiifikacji;

b) zatait te informacje;

c).nie byt w stanie niezwtocznie przedstawic dokumentow potwierdzaj^cych

wymaganych przez instytucji zamawiajqc^ iub podmiot zamawiaj^cy; oraz

d) przedsiiwziit kroki, aby w bezprawny sposbb wptyn^c na proces podejmowania

decyzji przez instytucji zamawiajqci iub podmiot zamawiaj^cy, pozyskac

informacje poufne, ktore mogq dac mu nienaiezn^ przewagi w postipowaniu

0 udzielenie zamowienia, iub wskutek zaniedbania przedstawic wprowadzajqce

w btid informacje, ktore mogi miec istotny wptyw na decyzje w sprawie

wykiuczenia, kwaiifikacji iub udzieienia zamowienia?

Proszi podac odpowiedz

OTak

O Nie

D: Podstawy wykiuczenia o charakterze wyl^cznie krajowym

Czy maji zastosowanie podstawy wykiuczenia o charakterze wyticznie

krajowym okreslone w stosownym ogtoszenlu lub w dokumentach

zamdwienia?

Podstawy wykiuczenia o charakterze wyt^cznie krajowym

inrie podstawy wykiuczenia, ktbre mog^ bye przewidziane w przepisach krajowych

pahstwa cztonkowskiego instytucji zamawiaj^cej iub podmiotu zamawiajqcego.

r\
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Czy majq zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wy+^cznie krajowym

okreslone w stosovynym ogtoszeniu lub w dokumentach zamowienia?

ProszQ podac odpowiedz

OTak ,

O Nie

ProszQ je opisac

Czy infprmacje te mogq zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy

danych panstwa cztonkpwskiego UE?

OTak

O Nie

URL

kod

Wydajgcy

CzQSc IV: Kryteria kwalifikacji

W odhiesieniu do kryteriow kwalifikacji wykonawca oswiadcza, ze

Spetnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji.

Prpszp podac odpowiedz

O Tak

O Nie

Zakohcz

Gz^sc" Vli'Pswiadczeriia koncp^^

Wykonawca oficjalnie oswiadcza, ze informacje podane powyzej w czpsciach II-

V sa doktadne i prawidtowe oraz ze zostaly przedstawione z petnq swiadomosciq

konsekwencji powaznego wprowadzenia w btad.

Wykonawca oficjalnie oswiadcza, ze jest w stanie, na z^danie i bez zwtoki,

przedstawic zaswiadczenia i inne rodzaje dowodow w formie dokumentbw, z

wyjgtkiem przypadkow, w ktorych:

-20-
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a) instytucja zamawiaj^ca lub podmiot zamawiajqcy ma mozliwosc uzyskania

odpowiednich dokumentow potwierdzajqcych bezposrednio za pomoc^

bezptatnej krajowej bazy danych w dowolnym pabstwie cztonkowskim

(pod warunkiem ze wykonawca przekazat niezb^dne informacje (adres

internetowy, dane wydaj^cego urzqdu.lub organu, doktadne dane referencyjne

dokumentacji) umozliwiaj^ce instytucji zamawiajqcej lub podmiotowi

zamawiaj^cemu tQ czynnosc; w razie potrzeby musi temu towarzyszyc

odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostqpu), lub

b) najpozniej od dnia 18 pazdzlernika 2018 r. (w zaieznosci od wdrozenia

w danym kraju aitykutu 59 ust. 5 akapit drug! dyrektywy 2014/24/UE),

instytucja zamawlajqca lub podmiot zamawlaj^cy juz poslada odpowiednl^

dokumentacjQ.

Wykonawca oflcjalnle wyraza zgod^ na to, aby instytucja zamawlaj^ca

lub podmiot zamawiaj^cy okre^lone w cz^sci I uzyskat(-a)(-o) dost^p do

dokumentow potwierdzajqcych informacje, ktore zostaty przedstawlone w

czQscI III i IV ninlejszego jednolltego europejsklego dokumentu zamowienia na

potrzeby post^powanle o udzlelenie zamowienia okreslonego w czqscI I.

Data, miejscowosc oraz - jezell jest to wymagane lub konleczne - podpls(-y):

data

Miejsce

Podpis

L/1
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skim Oddziaiem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach przy

ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

Pana Piotra Nowaka - Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

w imieniu ktorego dziata:

na podstawie pelnomocnictwa nr z dnia ,

zwanym dalej „Zamawiaj^cyni"

a

z  siedzib^ w , adres: , wpisanyiti do

prowadzonego przez pod numereni /jezeli dotyczy/,
NIP: , REGON: , wysokosc kapitalu zaktadowego: /jezeli dotyczy/,

w imieniu ktorego dziata:

—  , zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej:

§1
Pfzedmiot umowy

!• Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa dyskow oraz licencji do rozbudowy posiadanego przez
Zamawiaj^cego srodowiska sktadowania danych opartego o 2 macierze dyskowe Huawei OceanStor

2600 V3, zwanych dalej „sprz$tem", zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w zal^czniku nr

1 do umowy.

, Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac umow? przy spetnieniu wszystkich wymogow opisanych

w zal^czniku nr 1 do umowy, w tym wymogow wynikaj^cych z zobowi^zah Wykonawcy zawartych
w pkt V zat^cznika nr 1 do umowy.

(Uwaga: v^ic^c^ik nr 1 i^ostanie pr^gotoivany w opardu o formulary opispn^edmiotu ̂ Mwienia ̂  uw^kdnkniem
formulary opts rdmowa^osd —je^lt dotycty).

2. Obok zamowienia gwarantowanego opisanego w pkt I i pkt II zat^cznika nr 1 do umowy,

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo zrealizowania w ramach niniejszej umowy zamowienia obj^tego
prawem opcji opisanego w pkt IV zaia.cznika nr 1 do umowy. Realizacja prawa opcji uzalezniona
b^dzie od decyzji Zamawiaj^cego (w szczegolnosci od posiadania przez Zamawiaj^cego srodkow
finansowych w odpowiedniej wysokosci).

3. Realizacja prawa opcji b^dzie polegata na dostarczeniu wskazariych przez Zamawiaj^cego elementow
(do 4 szt. dyskow SAS SSD 3,84 TB 2.5" oraz do 4 szt. dyskow SAS SSD 3,84 TB. 3.5"). Opis
dyskow SAS SSD 3,84 TB obj^tych prawem opcji jest tozsamy (identyczny) z opisem dyskow
obj^tych zamowieniem gwarantowanym.

4. Wykonawcy nie przyslugujj\_ zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego w przypadku
nieskorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji. b£i.dz w przypadku skorzystania z prawa opcji
w niepetnym zakresie.

5. Jezeli do uzyskania wymaganej funkcjonalnosci macierzy dyskowej potrzebne sa. dodatkowe licencje,
Wykonawca zobowi^zuje si? je dostarczyc w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Pod poj^ciem „oprogramowanie" nalezy rozumiec wszelkie oprogramowanie niezbedne do uzyskania
wymaganych przez Zamawiaj^cego funkcjonalnosci macierzy dyskowej, w tym wszelkie
oprogramowanie wbudowane oraz oprogramowanie zarz^dzaj^ce uzywane przez macierz dyskow^
a takze dyski, niezbedne do ich pracy.

Pod pojeciem „producent" nalezy rozumiec rowniez przedstawiciela producenta.

1
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Pod poj?ciem „przedstawiciel producenta" nalezy zas rozumiec podtiuot formalnie upowazniony
przez producenta do wykonania w imieniu producenta okreslonych czynnosci.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? na prosb? ktorejkolwiek z osob wskazanych w §4 ust.1 lub ust.2 umowy
niezwlocznie przedtozyc Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie deklaracji zgodnosci
CE.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? przel^ac wszelkie ewentualne dokumenty Hcencyjne, a takze
ewentualne nosniki CD lub DVD zwi^zane -z przedmiotem umowy jednej z osob wskazanych w §4
ust.l b^dz ust2 umowy w terminie wskazanym w § 2 ust.l (zamowienie gwarantowane) oraz § 2 ust.2
zd. 1 (prawo opcj^.

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

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

10. Wykonawca powier^ podwykonawy!podwykonawcom, cf(§sc ̂ amowienia wskai^n^ w ofervie Wykonawy t^oi(onej

^ ̂mowieniu nr llpnlZOlO^ jt. It^mowienie vpstanie fs^reali^wane be^ uds^aiu
podwykonawcow — c^apis stosownie do tresci oferty

§2

Termin i miejsce realizacji umowy
1. • Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac przedmiot obj?ty zamowieniem gwarantowanym

w terminie do 60 dni licz^,c od dnia zawarcia umowy, nie pozniej niz do dnia 20.01.2021 r.
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa opcji, Wykonawca zobowi^zuje si?

zrealizowac przedmiot obj?ty prawem opcji w terminie do 30 dni licz^c od dnia przekazania
Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji, nie pozniej niz do dnia 20.01.2021 r.
Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy jednorazow^. pisemn^. informacj? o skorzystaniu bq.dz
nieskorzystaniu z prawa opcji w ci^gu 40 dni licz^c od dnia zawarcia umowy. W informacji
o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiaj^cy wskaze, z jakiej liczby elementow chce skorzystac.

3. Licencje na oprograniowanie dostarczone w ramach umowy (licencje na oprogramowanie
komputerowe) zostaj^ udzieione na czas nieoznaczony. Wykonawca oswiadcza, iz posiada prawo
do ich dystrybuowania i sprzedazy, nie naruszaj^c praw innych osob lub podmiotow, w tym praw
autorskich, prawa wlasnosd, praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz,
ze Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^ i finansow^.

Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy uprawniaja Zamawiaj^cego do uzytkowania
dostarczonych wersji oprogramowania (wraz z wszelkimi aktualizacjami, zmianami i modyfikacjami)
zgodnie z ich przeznaczeniem w pelnym zakresie ich funkcjonalnosci.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc dyski (zarowno obj?te zamowieniem gwarantowanym, jak i
prawem opcji) wlasnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko do miejsca dostawy znajduj^cego si?
przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.
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5. Dostawa sprz^tu (zarowno zatnowienia gwarantowanego, jak i obj^tego prawem opcji) winna zostac
potwierdzona protokokm dostawy^ ktory winien bye sporz^dzony zgodnie ze wzorem protokoiu
dostawy, stanowi^cym zal^cznik nr 5 do umowy.

6. Konkretny termin (dzien) dostawy Wykonawca zobowi^zuje si? uzgodnic z Zamawiaj^cym
telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio pod numer telefonu lub na
adres e-mail wskazany w §4 ust.2 umowy, z zastrzezeniem, iz termin ten nie moze naruszac terminu

wskazanego odpowiednio w §2 ust.l lub §2 ust.2 zdl umowy.
7. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na realizacj? zamowienia gwarantowanego dostawami czesciowynii.
8. Niebezpieczenstwo utraty lub uszkodzenia dostarczanego przedmiotu umowy przechodzi na

Zama>wa)Xcego z chwil^ podpisaniaprotokoiu dostany, j
9. Podpisanie protokoiu dostawy dotycz^cego zamowienia gwarantowanego zostanie uznane za tozsame z

potwierdzeniem nalezytego wykonania umowy i b^dzie podstaw^ zwrotu do 70% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w sytuacji zgodnosd realizacji zamowienia
gwarantowanego z umow^.

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

§3

Wvnagrodzetiie i sposob zaplaty

1. Z tytulu wykonania zamowienia gwarantowanego Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokosci: zl brutto (slownie: zlotych brutto), w tym wynagrodzenie
iistto: zl, zgodnie z pkt I zaiq.cznika nr 2 do umowy - kalkulacja cenowa.

(Uwaga: pkt I f^aiaci^nika nr2 ̂pstanie prsygotowany w oparciu o pkt 1Aformulary ofery),
2. Wynagrodzenie okreslone w ustl niniejszego paragrafu zawiera wszellde koszty, oplaty, podatki

i naleznosci zwi^zane z realizacji zamo^enia gwarantowanego, w tym koszty transportu
do wskazanego miejsca i rozladunku, ubezpieczenia przedmiotu zamowienia gwarantowanego, a takze
koszty zwiizane z realizacji zobowiizah z tytulu gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu
zamowienia gwarantowanego.

O  3. W przypadku skorzystania przez Zamawiajicego z prawa opcji, Zam_awiajicy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci obliczonej jako iloczyn ceny jednostkowej danego rodzaju dyskow
podanej w pkt II zalicznika nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa oraz zamowionej w ramach opcji
ilosci sztuk, nie wi^cej niz zl brutto.

Cena podana w pkt II zalicznika nr 2 do umowy zawiera odpowiednio wszelkie koszty, oplaty,
podatki i naleznosci zwiizane z realizacji prawa opcji, w tym koszty transportu do wskazanego
miejsca i rozladunku, ubezpieczenia przedmiotu umowy objetego prawem opcji, a takze koszty
zwiizane z realizacji zobowi^an z tytulu gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu opcji.
(Uwaga: pkt II nr 2 s^ostanie pr^gotowany w oparciu o pkt 1Bformulary oferty).

4. Zaplata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ustl niniejszego paragrafu, nast^i w formie polecenia
przelewu w temunie do 30 dm liczic od dma dostarczenia do siedziby Zamawiajicego przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokoiu dostauy,
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.

4a. Mechamzm tzw. podzielonej platnosci, o ktorym mowa w §11 umowy dotyczy nastepujicych
elementow kalkulacji cenowej ^ - jezeli dotyczy.
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5. Zapiata •wynagrodzenia, o ktorjrm mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, nast^i.w formie polecenia

przelewu w terminie do 30 dni licz^c od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego przez

Wykonawc? prawidlowo wystawionej-faktury VAT, na podstawie protokolu dostawy potwierdzaj^cego

realizacj? prawa opcji, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.

6. Jezeli zakonczenie realizacji umowy przez Wykonawc? do dnia 20.01.2021 r. nie b^dzie mozliwe,

Zamawiaj^cy b^dzie mial prawo do rozwi^zania umowy albo odst^ienia od umowy

oraz w zakresie uregulowanym w § 7 umowy naliczenia Wykonawcy kary w wysokosci okreslonej

w § 6 ust.l lit a umowy.

7. Wartosc faktury VAT wystawionej na podstawie ust.4 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczyc

kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Wartosc faktury VAT wystawionej na podstawie ust.5 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczyc

kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca zobowi^uje si^ do wystawienia i dostarczenia. faktury VAT w terminie zgodnym

z obowi^zuj^cymi przepisami, najpozniej w dniu 25.01.2021 r. W przypadku wystawienia

i dostarczenia Zamawiaj^cemu faktury VAT po tym terminie, Zamawiajj^cy b?dzie uprawniony
do od.st^ienia od umowy z zachbwaniem zasad okreslonych w §7 umowy oraz do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% :\^nagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w ust.l

niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca zobowi^zuje si^ do wystawienia i dostarczenia danej faktury VAT z tytulu niniejszej

umowy w terminie zgodnym z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa.

11. Na fakturze VAT Wykonawca winien uwzgl^dnic ponizsze dane, a takze - jezeli dotyczy zapisy

o mechanizmie podzielonej platnosci:

Nabywca:

Narodojjy Funduss^ Zdroma ̂  siedt^bci w Warss^ame,

uL Rakomecka 26130, 02-528 Wars^^wa,

NIP: 107-00-01-057

Odbiorca i platnik dowodu:

^leiski Odd^al Wojemdf^ki NFZ x sieds^bci w Katowicach,
uL Kossutha 13, 40-844 Katomce.

12. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.

13. Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzenia,, Hczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zapiata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego

wezwania do zaplaty.

14. Przeniesienie wierzyteliiosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^'

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

15. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie przed zakonczeniem dostawy, zmiana

zostanie uwzgl?dniona w umowie. W przypadku zwi?kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie

netto z tytulu umowy, w tym takze ceny (wartosci) netto podane odpowiednio w pkt I i.pkt II,

zal^cznika nr 2 do umowy, zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie

obowi^uj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie nie przekroczylo odpowiednio ceny za

zamowienie gwarantowane oraz za zamowienie obj?te prawem opcji.

W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do cen (wartosc^ netto podanych w umowie, w tym

w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT w obowistzuj^cej (nizszej) wysokosci.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami zostanie wprowadzona w drodze

pisemnego aneksu do umowy.



Nr zamowienia: 7/pii/2020 wzor umowy

16.Wykonawca oswiadcza, iz znane mu przepisy dotycz^ce centralnego rejestru podatnikow VAT
(tzw. biak lista) wprowadzonego ustaw^ z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od
tdwarow i uslug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018 ze zm.).

r)

o

§4
1. Osob^ zobowiqzanq^ i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacj^

niniejszej umowy w zakresie formalnym, jest: , tel , adres e-mail:
kb , tel , adres e-mail:

2. Osob^ zobowi^zan^ i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacj^
niniejszej umowy w zakresie merytorycznym oraz upowaznion^. do podpisania protokolow,
o ktorych mowa w niniejszej umowie, jest: , tel. adres e-mail: lub , tel.

> adres e-mail: Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych
osob.

3. Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do podpisywania protokolow, o ktorych mowa
w nimejszej umowie oraz zobowi^zanq, do nadzorowania realizacji umowy jest , tel ,
tel. kom , adres e-mail:

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

§5
Warunki gwarancji i f^kojmi za wadv przedmiotu umowy
1. Wykonawca udziela 36 - miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady przedmiotu umowy na

warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz w zakczniku nr 1 do umowy. Bieg okresu
gwarancji oraz r^kojmi za wady liczony jest od dnia podpisania protokolu dostany, odpowiednio
przedmiotu obj^tego zamowieniem gwarantowanym b^dz przedmiotu obj^tego prawem opcji
(realizacja prawa opcji - w zaleznoki od decyzji Zamawiaj^cego).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za realizacj? przedmiotu umowy. W ramach udzielonej
gwarancji Wykonawca winien zapewnic wsparcie serwisowe na zasadach opisanych w zakczniku nr 1
do umowy.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do usuni?cia wad fizycznych przedmiotu umowy (naprawa) lub
do dostarczenia nowego przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli wady ujawnk si? w okresie
gwarancji.

4. Wymiana przez Wykonawc? przedmiotu wadliwego na nowy wolny od wad nast^i w dwoch
przypadkach:

a) na z^danie Zamawiaj^cego - jezeli w okresie gwarancji dokonane zostaiy co najmniej trzy
naprawy, a przedmiot jest nadal wadliwy. W takim przypadku Zamawiaj^cy zglosi Wykonawcy
zq,danie wymiany w trybie wskazanym w ust.8;

b) na wmosek Wykonawcy - jezeli usuni?cie wady wi^zaloby si? z nadmiemym utrudnieniem dla
Wykonawcy lub byloby nieuzasadnione ekonomicznie. W takim przypadku Wykonawca zglosi
zamiar dokonania wymiany Zamawiaj^cemu za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: lub na numer faksu Zamawiaj^cego:

5. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek okolicznosci uzasadniaj^cej z^danie wymiany opisanej
w ust.4 lit.a lub lit.b niniejszego paragrafii, Wykonawca zobowi^zuje si? do wymiany przedmiotu
umowy na wolny od wad wraz z jego dostarczeniem do miejsca, o ktprym mowa w §2 ust4 umowy,
w terminie do 7 dni licz^c od dnia zgloszenia dokonanego z zachowaniem zasad wskazanych
odpowiednio w ust. 4 lit.a lub litb.
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6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiaj^cego nieprawidlowosci lub innych problemow
dotycz^cych sprz^tu (w tym oprogratnowania), Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic czas reakcji
(czas przyst^ienia) oraz czas naprawy zgodne z okreslonymi w pkt VI zat^cznika nr 1 do umowy.
Konkretne wamnki realizacji naprawy b?d^ kazdorazowo uzgadniane z Zamawiaj^cym w drodze
korespondencji e-mail (adresy e-mail wskazane w ust.8). Czynnosci Wykonawcy b?d^ kontynuowane
az do protokolamego usuni?cia nieprawidlowosci.

7. Wszelkie koszty zwiqzane z naprawy b^dz wymianq, ktoregokolwiek z elementow skladaj^cych si?
na przedmiot umowy, w tym koszty transportu, ponosi Wykonawca.

8. Wszelkie zgloszenia w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiaj^cego b^dz z tytulu r?kojmi
za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy, mog^. bye skutecznie ptzekazane przez Zamawiaj^cego
za posrednictwem nast?pujacych kanalow kontaktu; poczty elektronicznej na adres e-mail:

i/lub faksu: i/lub telefonu: i/lub udost?pnionego portalu
intemetowego /w dniu s^mrcia umouQ/ Wykonawca wska^ konkretne kanaly kontaktu, jt. co najmniej dwaj.
Fakt otrzymama zgloszenia Wykonawca zobowi^zuje si? kazdorazowo niezwlocznie potwierdzic
Zamawiaj^cemu.

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

Wykonawca zapewnla dost?pnosc zglaszania nieprawidlowosci lub innych problemow dotycz^cych
sprz?fu (w tym oprogramowania) zgodnie z zal^czn^em nr 1 do umowy (okno czasowe dla dokonywania
zgioszen).

9. Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu ewentualne dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu
podpisania protokoiu dostauy (odpowiednio: ^amowienia ^warantowanego i prawa opg'i). Wykonawca
oswiadcza, iz posiada gwarancj? producenta sprz?tu.

10. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych przedmiotu umowy nie mogq. bye
sprzeczne z warunkami gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej
sytuacji, Strony zwi^zane s^ postanowieniami niniejszej umowy. Warunki gwarancji opisane
w dokumentach gwarancyjnych mog^ bye korzystniejsze od okreslonych w umowie.

11. Uprawmeniai zobowi^zania z tytulu r?kojmi za wady okreslaj^ przepisy kodeksu cjrwilnego.
n  12. Zasady opisane w niniejszym paragrafie maj^ zastosowanie zarowno do zamowienia

gwarantowanego, jak i przedmiotu obj?tego prawem opcji.

§6

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienale^tego wykonama umowy, Wykonawca zobowi^zuje si? zaplacic
Zamawiaj^cemu kar? umown^i

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

b) w wysokosci 100,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.1
umowy.

c) w wysokosci 100,00 z\ za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.2 zd.l
umowy z zastrzezeniem §7 ust.1 pkt 2 umowy;
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d) w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzien opoznienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad
w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust.5 umo\^;

e) w wysokosci 300,00 z-t za kazd^. rozpocz?^. godzin? opoznienia w stosunku do czasu reakcji (czasu
przyst^ienia), o ktorym mowa w pkt VT pkt 5 zal^cznika nr 1 do umowy, liczonego
w ramach okna czasowego okreslonego w pkt VI pkt 4 zalq.cznika nr 1 do umowy (przez godzin?
opoznienia nalezy rozumiec godzin^ mieszcz^c^ si? w oktue czasowym dla dokonywania zgloszen,
o ktorym mowa w pkt VI pkt 4 zal^cznika nr 1 do umowy);

Q w wysokosci 300,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do czasu naprawy, o ktorym mowa
w pkt VT pkt 6 zal^cznika nr 1 do umowy, liczonego w ramach okna czasowego okreslonego
w pkt VT pkt 4 zai^cznika nr 1 do umowy;

g) w wysokosci 500,00 zT za kazdy przypadek braku mozliwosci skutecznego przekazania przez
Zamawia]Xcego zgloszenia, o ktorym mowa w §5 ust.8 umowy, trwajq.cy dluzej niz 2 godziny (przez
godzin? w omawianym przypadku nale:^ rozumiec godzin? mieszcz^c^ si? w oknie czasowym' dla

■ dokonywania zgloszeh, o ktorym mowa w pkt VT pkt 4 zal^cznika nr 1 do umowy);
h) w wysokosci oraz na zasadach okreslonych w zal^czniku nr 3 do umowy - Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ.

2. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania
do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiajq,cy moze potr^cic nalezn^ mu
kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^ ma on w stosunku
do Zamawiajq,cego (w tym w szczegolnosci z -wynagrodzenia).

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyi^czona:
1) w przypadku wyst^ienia okolicznosci sily "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 ogloszenia przez wlakiwe organy stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,

— o ile mialy wpiyw na -wykonanie umo-wy.

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. Zamawiajq^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si? Wykonawca, jako
sily wyzszej oraz jej wptywu na -wykonanie umowy.
Sankcja w p'ostaci kary umownej zostaje wyl^czona rowniez w przypadku, gdy odst^ienie od umowy
b^dz rozwi^zanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminu
wykonania zamowienia b^dz innego terminu, zostalo spowodowane okolicznosciami lezq^cymi po stronie
Zamawiaj^cego.

5. Sankcja w postaci kary umownej, o ktorej mowa w ust.l lit. a zostaje wyi^czona w przypadku, gdy
odst^ienie od umowy lub rozwi^zanie umowy nast?puje po 20.01.2021 r., a odpowiednio do dnia
odst^ienia albo rozwi^zania nie uplyn^l jeszcze termin realizacji zamowienia gwarantowanego lub
odpo-wiednio prawa opcji.

V  umownych naliczonych z tytulow, o ktorych mowa w ust.l lit.b do lit.g, nie moze przekroczyc
.  50% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ustl umowy.

Odstapienie od umowy: tozwi^zanie umowy (w przypadku opoiznienia przekraczajt^cego dat?
20.01.2021 r.^
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§7

1. Z uwagi na okolicznosc, iz przedmiot umowy jest finansowany ze srodkow inwestycyjnych roku

2020, Zamawiaj^cy zastrzega, iz w przypadku opoznienia w dostawie sprz^tu w stosunku do terminu,

o ktorym mowa w §2 ust.l albo w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust.2 zd. pierwsze

umowy, przekraczaj^cego dat? 20.01.2021 r., Zamawiaj^cy b^dzie mogl skorzystac z prawa do:

n

2.

3.

4.

5.

6.

1) odstapienia od umowy:

a) w sytuacji, gdy w terminie do dnia 20.01.2021 r. Wykonawca nie dostarczy zadnego sprz^tu albo

w sytuacji, gdy w terminie do dnia 20.01.2021 r. Wykonawca wykona wyl^cznie prawo opcji;

b) w sytuacji, gdy mimo do&tarczenia calego sprz^tu, co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal odbioru

(protokoi dostawy), Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy Zamawiaj^cemu w terminie do dnia

25.01.2021 r. zadnej faktury VAT.

2) rozwiazania umowy pod warunkiem, ze nie zachodzi jednpczesnie przeslanka odst^ienia

od umowy, o ktorej mowa w ustl pkt 1 lit.a lub lit.b:

a) w przypadbj, gdy w terminie do dnia 20.01.2021 r. Wykonawca nie wykonal calego, przedmiotu

zamowienia gwarantowanego (zapis b?dzie mial odpowiednie zastosowanie w przypadku

niewykonania przez Wykonawca prawa opcji);

b) w sytuacji, gdy w stosunku do cz^sci dostarczonego sprzjgtu, co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal

odbioru (protokoi dostawy), Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy Zamawiaj^cemu w terminie do

dnia 25.01.2021 r. danej faktury VAT.

Odst^ienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, winno nast^ic poprzez pisemne

oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw? odst^ienia

od umowy. Odst^ienie od umowy winno nast^ic w terminie do 7 dni licz^c od dnia pbwzi^cia

wiadomosci o przyczynie odst^ienia poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy.

W przypadku odst^ienia od umowy Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia

w stosunku do Zamawiaj^,cego.

■ Rozwi^zanie umowy winno nast^ic poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy

ze wskazaniem na okolicznosci stanowi{^ce podstaw? rozwiazania umowy. Rozwi^zanie umowy

nast?puje ze skutkiem natychmiastowym w dmu zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia.

W przypadku rozwiazania umowy Wykonawca otrzyma wynagrpdzenie jedynie za sprz^t faktycznie

dostarczony Zamawiaj^cemu do dnia rozwiazania umowy, co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal

odbioru (protokoi dostawy), a faktura VAT za ten sprz^t zostala wystawiona i dostarczona

Zamawiaj^cemu do dnia 25.01.2021 r.

W przypadku odst^ienia od umowy Zamawiaj^cemu przysluguje uprawnienie . do naliczenia

Wykonawcy kary umownej (niezaleznie od innych kar umownych) w wysokosd 10% wynagrodzenia,

o ktorym mowa w §3 ustl umowy, z zastrzezeniem §6 ust.2 umowy.

W przypadku rozwiazania umowy Zamawiaj^cemu przysluguje odpowiednio uprawnienie do

naliczenia Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej w wysokosci 10%

wartosci brutto sprz^tu niedostarczonego w terminie do dnia 20.01.2021 r. b^dz uprawnienie

do naliczenia Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej w wysokosci 10%

wartosci brutto, na jak^ miala opiewac niewystawiona lub niedostarczona faktura VAT,

z zastrzezeniem §6 ust.2 umowy.

A
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§8

Zabezpieczenie nale:^ego wykonania umowy

1. Wykonawca •wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosd zi (slownie:

zlotych), CO stanpwi .5% ceny oferty (tj. ceny za zamowienie gwarantowane). Zabezpieczenie
zostaio wniedone 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 zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem d^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest
poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim W5rprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie
wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

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

4. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 Prawa zamowien publicznych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania; umowy zostanie zwrocone w dwoch cz^sdach. Do 70% kwoty
wmesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni licz^c od dnia nalezytego wykonania
zamowienia gwarantowanego, tj. od dnia . podpisania protokoiu dostawy dotycz^cego zamowienia
gwarantowanego. Pozostale do 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy
zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po Uplywie okresu rekojmi za wady uwzgl^dniaj^cego
rowniez upiyw rekojmi za wady przedmiotu umowy objetego prawem opcji (jezeli Zamawiaj^cy skorzysta
z prawa opcji).,

§9

Umowa o zachowaniu poufno^ci w NFZ

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

nadzoruj^ce umowe, a takze maj^ce bezposredni dostep do urz^dzeh, pomieszczeh Zamawiaj^cego

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

n ■ i rekojmi za wady, zobowiazane si do zachowania w tajemnicy wszeUdch informacji poufnych dotyczicych
Zamawiajicego, 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? wykonuj^c obowiizki wynikajice z niniejszej umowy

(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi^dzy Stronami Umowa o zachowaniu

poufnosd w NFZ stanowi^ca zatac2niknr 3 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania

poufnosd, 0 ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosd w NFZ, w sytuacji, gdy zachodzi

przeslanki do zlozenia takiegp oswiadczenia, uprawnia Zamawiaj^cego do naliczenia Wykonawcy kary

umownej w wysokosd i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosd w NFZ, a takze do

powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania poufnosd

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

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

przez Wykonawce jako tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych
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w obowi^zuj^cych przepisach uzysl^nych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych
informacji oraz ich zrodia.

4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zai^cznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedkkda jednej z osob,
o ktorych mowa w §5 ust.2 umowy, niezwiocznie po zawarciu umowy.

§10

1. Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc dostarczenia przez WykonawcQ, na jego pisemny wniosek i za zgod^
Zamawiaj^cego, innego modelu sprzQtu tego samego producenta niz model wskazany przez Wykonawcy
w ofercie zlozonej w zamowieniu nr 7/pn/2020, pod warunkiem l^cznego spelnienia ponizszych
przeslanek:

a) inny model dyskow tego samego producenta b?dzie spetnial wymogi opisane w zamowieniu
nr 7/pn/2020, tj. nie b?dzie gorszy od modelu wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 7/pn/2020 bior^c pod uwag^ kompleksowq, ocen? parametrow oraz eel zakupu
dyskow;

b) inny model dyskow nie spowoduje podwyzszenia wynagrodzenia odpowiednio za zamowienie
gwarantowane oraz za przedmiot obj?ty prawem opcji (wynagrodzenie moze jednak zostac
obnizone);

c) Wykonawca przedtozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta dyskow potwierdzajq.ce,
iz model dyskow wskazany w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 7/pn/2020 nie jest
mozliwy do dostarczenia przez Wykonawcy.

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

§11
Mechanizm podzielonej pl'atnosci - jezeli dotyczy

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b^dzie realizowal platnosc za faktury 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 dma 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz.U.2020 poz.106 ze zm.).

2. Mechanizm podzielonej platnosci nie b?dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia
zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk^ 0%.

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

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



Nr zamowienia: 7/pn/2020 wzor umowy

n

1.

2.

§12
Qkolicznosci zwi^^atie COVID

Strony Umowy, w trybie art. 15r ustawy o szczegolnych rozwi^zaniach zwi^zanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem GOViD-19, innych chorob zakaztiych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych z dma 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), niezwlocznie wzajemnie informuj^
si? o wplywie okolicznosci zwi^zanych z wyst^ieniem COVID-19 na nale^e wykonanie tej umowy, o ile
taki wplyw wyst^il lub moze wyst^ic.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwi^zane z wyst^ieniem COVn:)-19, o ktorych mowa
w ust. 1, wptywaj^ na nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawc^ w trybie art. 15r ust.4

■  cyt. ustawy, o ktorej mowa w ustl, dokonuje stosownej zmiany Umowy, w sposob zgodny z art. 15r cyt.
ustawy.

§13
1. Umowa niniejsza zostaia zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczoriego na podstawie ustawy z dma 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych.
2. W sprawach nieuregiilowanych postanowieniami nimejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Umowa b?dzie reaiizowana zgodnie z ofertq, Wykonawcy zlozon^. w zamowieniu nr 7/pn/2020.
4. Ewentualne spory powstale na de stosowania niniejszej umowy, Strony poddajq. rozstrzygni?ciu s^du

wlasciwego dla siedziby Sl^_skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).
5. Kazdorazowa zmiana postanowien niniejszej umowy, przy uwzgl?dnieniu wyj^tkow w niej

przewidzianych, wymagac b?dzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. Przez dni robocf^e Strony umowy rozumiej^ dni od poniedzialku' do pi^tku, z wyi^czeniem przypadaj^cych

na nie dni ustawowo wolnych od pracy. Przez dni Strony rozumiej^ dni kalendarzowe.
7. Umowa zostala sporzjtdzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ^CY WYKONAWCA

Zat^cznik nr 1 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o formularz opis przedmiotu
Zamowienia.

Zaiqczhik nr 2 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o pkt lA ipkt IB formularza oferty.
Zai^cznik nr 3 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o wzor umowy o zachowaniu
poufnosci w NFZ zafqczony do wzoru niniejszej umowy
Zaiqcznik nr 4 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o Idauzul^ informacyjnq dot
przetwarzania danych osobowych zafqczonq do wzoru niniejszej umowy
Zai'qcznik nr 5 do umowy — wzor protokotdw dostawy — zostanie przygotowany
w oparciu o wzor zafqczony do wzoru niniejszej umowy

/- (a^

^TgmsaUJ^dowsi<a
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UWIOWA O ZACHOWANIU POUFNOSGI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia - 6lqskim Oddziatem Wojewpdzkim z siedzibq
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:
Pane Piotra Nowaka - Dyrektora 6l^skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia,

w imieniu ktorego dzjata:

na podstawie petnomocnictwa nr z dnia , zwanym dale]
„Zamawiaj^cym"

a

z siedzibq w adres; , wpisanym
O  do prowadzonego przez pod numerem

/jezeli dotyczy/,

NIP: , REGON: , wysokosc kapitatu zakladowego: /jezeli
dotyczy/,

w imieniu ktorego dziata:

-  zwanym dale] „Wykonawcq",
0 tresci nast^pujqcej:

W zwiqzku z podpisaniem umowy nr z dnia ktorej przedmiotem jest
modernizacja centrum sMadowania danych w Centrum zapasowym, zwanej dale]
„umowq podstawowq", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych
udost^p^nianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiajq, co

^  nast^puje: ^

VaJ

§1

llekroc w niniejszej umowie uzyte zostajq wyrazy Jnformacje Poufne" oznaczajq one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane

w inny spbsob, dotycz^ce spraw, planow dziatalnosci Zamawiajgcego lub
przedsi^wzi^c Zamawiaj^Gego zwi^zanych z realizacjq umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawiclelami Stron w zwiqzku
z realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich' trakcie

przez Zamawiajicego, ktore zostaty utrwaione w uzgodnionej przez strony formie.
Nie stanowii informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia si
powszechnie znane lub jawne.

1 z5
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§2

1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiqzuje si§ do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

od formy, wjakie] zostafy mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyt^cznie na uzytek prowadzonej
wspofpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich
uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdujq si? one w posiadaniu
Wykonawcy:

4) ujawnienia Informacji Poufnych wytqcznie osobom bior^cym udziat
w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te s?
niezb?dne dla prawidbwej realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,
0 poufnym charakterze udost?pnianych i przekazywanych im Informacji poufnych,
pouczenia ich w sprawie traktowania tych Informacji jako poufnych oraz odebrania

od tych osob oswiadczenia wskazanego w §2 u$t.3 umowy o zachowaniu

poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych
w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie
na tak^ czynnosc pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie
niezb^dne w zwi^zku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiajicy zobowiizuje
si? do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji.umowy podstawowej
osobom biorqcym udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,

_  ktore okazi upowaznienie Zamawiaj^cemu do udziatu w realizacji umowy
podstawowej:

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,
niezwtocznego zwrocenia Zamawiajqcemu lub znlszczenia na wtasny koszt
wszelklch materiatow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze
wszystkimi kopiami b^dicymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia
materiatow winien uzyskac pisemny akceptacj? Zamawiajgcego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowi^zkow dotyczicych Informacji
Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu
kar? umownq 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 liczic od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby biorice udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy
j  (ninjejsze obejmuje wszelkie osoby wyst^pujice po stronie Wykonawcy, w tym

rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie

*^trona 2 z 5
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zobowi^zuj^ce ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru
okreslonego w za^czniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia
Wykonawca zobowiqzuje si§ ztozyc Zamawiaj^cemu przed przyst^pieniem do
faktycznej realizacji umowy podstawowej przez danq osob?. Obowiqzek powyzszy
dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cych czynnosci zwiqzane z wypelnianiem
zobowi^zan Wykonawcy z tytutu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy
podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiajqcemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,
Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwot? 1.000,00 ziotych
/stownie: jeden tysiqc 00/100 ztotych/za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. l^qczna wysokosc kar umownych, 9 ktorycti mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego
paragrafu, nie moze przekroczyc wysokosci 50% /stownier pi^cdziesi^t procent/
wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w §3.ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogoinych,
odszkodowania za zawinione wyt^pznie przez Wykonawc? ujawnienie Informacji
Poufnycfi, 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 iub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedziainosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajqcego przez caty
czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakonczeniu iub wygasni?ciu,
a  takze w okresie gwarancji i r?kojmi, bez wzgi?du na podstaw? prawns
(tgk kontraktowq, jak i deiiktow?) i przyczyn? tej odpowiedziainosci, ograniczona^jest
do szkod rzeczywistycti. Ograniczenie i wytqczenie odpowiedziainosci nie obejmuje:
a) przypadkow wyrz^dzenia szkody z winy umysinej;
b) innycti przypadkow okresionycti bezwzgi?dnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej iub daisi Podwykonawcy winni
zostac zobowiqzani przez Wykonawc? do przestrzegania zobowi^zan wynikaj^cycti
z niniejszej umowy.

§3
1. Zobowiqzania okresione w §2 nie maj? zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych

ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowiazujacych przepisow
prawa.

2. Jezeii Wykonawca zostanie zobowiazany na mocy prawa iub wezwania sadu badz
innych uprawnionych organow do ujawniepia jakichkolwiek Informacji Poufnych,
niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawisjacego przed^dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiazany na mocy obowiazujacych przepisow prawaj wezwania sadu
'Iub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b?dzie
uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wytacznie w zakresie wymaganym

if. ^ IM Ir^
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prawem oraz zobowi^zany do podj^cia wszelkich uzasadnionych srodkow majqcych

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

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzjalnosc za przestrzeganie postanowien niniejszej umowy

przez swoich pracownikow bqdz inne osoby, ktore b^dq zaangazowane w proces

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 zobowiqzanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej

umowy oraz umowy podstawowej, nie wytqczajqc okresu gwarancji i r^kojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

§6

1.

Wykonawca potwierdza i wyraza zgod? na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia

zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiajqcego lub od niego

uzyskanych.

§7

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

wtasciwemu miejscowo ze wzgi^du na siedzib? Zamawiajqcego s^dowi

powszechnemu.

Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie

w szczegoino^ci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowi^zujqce przepisy

prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.

§9

Zatqcznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowiqzaniu do zachowania

poufnosci, ktore stanowi jej integraln^ cz^sc.

§10

Niniejsza umowa sporzqdzona zostata w trzech jednobrzmiqcych egzempiarzach,

z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca.
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Zaiacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ -wzor Oswiadczenia

(imi§ i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowi^izaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentujqc w dniu Wykonawc? podczas
realizacji umowy na modernizacja centrum sktadowania danych w Centrum
zapasowym z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuj^ si^ do;

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas
realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaieznie od formy,
wjakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy
podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wyt^cznie w ceiu realizacji umowy.

Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z realizacji
umowy.

n
Miejscowosc, data Czytelny podpis
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\Nrzam6wienia: 7/pn/2020
Za^cznik nr 4 do wzoru umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

KLAUZULA INFpRMACYJNA
DOTYCZ^CA PRZETWARZANIA W SL^SKIM ODDZIALE WO^JEWODZKIM NFZ DANYCH

OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAHENTA W ZWIAZKU Z ZAWARGIEM
I REALIZACJ4 UMOWY (pzp)

Zgodnie z art. 14 ust. I i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osob flzycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^pujqce informacje;

os() BOW

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ,
w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, z ktorym mog^ si? Pahstwo
skontaktowac w nast^pujqcy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
" za pomoc^ platformy ePUAP,

■ e-mailem: kanceIaria@nfz-katowice.pl
|ffiSPE&0I®CHROK I
W sprawach dotyczqcych przetwarzania Panstwa danych przez Slqski Oddzia! Wojewodzki TWZ
mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: na numer telefonu wskazany na stronie internetowej ilqskiego OW NFZ www.nfz-
katowice.pl,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl

^^;CEL IEQDSTAWY PRZ;ET\yARZAN I \ I
Panstwa dane osobowe b?d4 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegajqcego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na modernizacja centrum skladowania
danych w Centrum w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr
post?powania: 7/pn/2020), prowadzonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh
publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony informacji udost?pnionych w zwiqzku z

n wykonywaniem umowy.

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogq bye podmioty posiadajqce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego. Dane osobowe mogq zostac
przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego

Administrator pozyskat Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, Jezeli
^9M9^ — rdww/eipodwykonawcow, w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publiczneeo

ii i

Panstwa dane osobowe b?dq przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostafy zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczen, a takze przez czas wynikajqcy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczq przyshiguje:
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;
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Nrzambwienia: 7/pn/2020
Zatqcznik nr 4 do wzoru umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufno^cl

■ prawo do sprostowania danych;

■ prawo do ograniczenia przetwarzania;

■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w z^dah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

IIVF^RIVIAGJAVO W3MOQU;K0DA5nii®
Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dne dla realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia pubiicznego.

fII!^FppM(BJA w zaiOresie zautomatyzowanego podejmowXnia decyzjl
!PlUz:PR0Fn.OWANIA ^ . r. 1" -.--eh \
Pahstwa dane nie poshiz^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profilowania.

(imi? i mzwiskq)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

n

OSWIADCZENBE

0 zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawcy podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Slqskiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowiqzuje
si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji
umowy, przedmiotem ktorej jest modernizacja centrum skladowania danych w Centrum
zapasowym w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwi^aniu umowy,
niezaleznie od foriny w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizacji umowy wylqcznie w celu
realizacji umowy.

miejscowosc, data czylelnypodpis
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Nr zam6wienia: 7/pn/2020 zat^cznik nr 5 do wzoru umowy

PROTOKOL DOSTAWY

(prawo opcji)

Miejsce dokonania dostawy:

Data dokonania dostawy:

Wykonawca:
( nazwa, adres)

Zamawiaj^cy:
( nazwa, adres )

Przedmiotem dostawy w ramach umowy nr z dnia jest:

Lp Nazwa przedmiotu
dostawy

IIosc Wartosc Numer seryjny uwagi

Potwierdzenie kompletnosci dostawy:
•  TAK

• NIE - zastrzezenia

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

• Niezgodne - zastrzezenia

Wykaz dokumentow dostarczonych wraz z przedmiotem umowy Qesli byjy wymagane);

Podpisy:

1.

2.

(przedstawiciel Zamawiajqcego)

1.

2.

(przedstawiciel Wykonawcy)
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Nr zamowienia: 7/pn/2020 zat^cznik nr 5 do wzoru umowy

PROTOKOL DOSTAWY

(zamowienie gwarantowane)

Miejsce dokonania dostawy:

Data dokonania dostawy:

Wykonawca:
( nazwa, adres)

Zamawiaj^cy:
( nazwa, adres )

Przedmiotem; dostawy w ramach umowy nr z dnia jest:

Lp Nazwa przedmiotu
dostawy

IIosc Waitosc Numer seryjny uwagi

TAK

NIE - zastrzezenia,

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

• Niezgodne - zastrzez:enia

Wykaz dokumentow dostarczonych wraz z przedmiotem umowy (je^li byly wymagane):

Podpisy:

1

2

(przedstawiciel Zamawiajqcego)

1.

2.

(przedstawiciel Wykonawcy)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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