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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOSTAWA MATERIALOW BIUROWYCH

zat^cznikami do niniejszej SIWZ sq;

1. formularz oferty

2. formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa

3. formularz wykaz dostaw

4. wzor umowy

5. zal^cznik nr 2 do wzoru umowy (klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

wraz ze wzorem oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci)

6. wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc

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

8. wzor oswiadczenia - grupa kapitaiowa

data i podpis:

NarodowegbTunfluszu ZdfO?Nia w Katowi^?^,
ZASTEPCA DYREKTORA

DS. SLUZB
I 6WIADCZ^I0BI0?^C0W

RftIlfcA/j»FIAWNY

mgrwerisa Uzdows^a



Nr zam6wienia: 8/pn/2020

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pL strona Intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zamdwienia

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

Rodzaj zamdwienia: dostawa.

Warto56 zamdwieniajestmniejszaniz 139.000 euro.

Numer post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 8/pn/2020. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia

Ilekro6 w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zam6wienia" zwanej dalej takZe „SIWZ" mowa jest
o "pzp" lub „ustawie", nalety przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wie6 publicznych.
Ilekro6 w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiajqcym", naleiy przez to rozumiei Slqski Oddzial Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (Slgski OW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekro6 w SIWZ mowa jest o „dniach"

naleZy przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest

0 „rozporz4dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw" naleiy przez to rozumie6 rozporz^dzenie Ministra

Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajbw dokumentdw, jakich mo2e i^da^ zamawiaj^cy od wykonawcy

w post?powaniu o udzielenie zam6wienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

in. Qpis przedmlotu zamdwienia

1. Przedmiotem zam6wienia jest dostawa materialdw biurowych, zgodnie z zasadami okre^lonymi w SIWZ, w tym

w formularzu opis przedmiotu zam6wienia i kalkulacja cenowa oraz we wzorze umowy.

Kod Wsp61nego Slownika Zamdwieh (CPV):

wyroby biurowe - 30.19.20.00-1;

30.19.73.20-5 zszywacze, 30.19.21.30-1 oldwki, 30.19.92.30-1 koperty, 24.91.00.00-6 kleje, 30.14.12.00-1

kalkulatory biurkowe, 39.24.12.00-5 no2yczki, 39.24.11.00-4 noze, 30.23.74.30-2 markery, 30.19.76.30-1 papier do

drukowania, 30.19.76.41-1 papier termograficzny, 30.19.21.21-5 diugopisy kulkowe, 30.19.21.23-9 dhigopisy

z kohc6wkq z wl6kna, 30.19.25.00-6 okladki przezroczyste, 30.19.21.33-2 temperdwki do ol6wk6w, 22.60.00.00-6

tusz, 30.19.21.60-0 korektory, 30.19.29.10-3 folia lub ta^ma korekcyjna, 30.19.71.00-7 zszywki (...), 30.19.73.21-2

usuwacz zszywek, 22.81.50.00-6 notatniki, 39.52.58.00-6 ^ciereczki do czyszczenia, 30.19.73.30-8 dziurkacze,

39.29.25.00-0 linijki, 30199500-5 segregatory (...).

Oferowane i dostarczane materialv biurowe winnv bv6:

a) fabrycznie nowe, tj. nieuzywane i wyprodukowane nie wcze^niej nii w okresie 12 miesi?cy poprzedzaj^cych

bezpo^rednio miesi^c kalendarzowy, w ktdrym Wykonawca b?dzie realizowal konkretn^ dostaw? cz?5ciow^;

b) wysokiej jako^ci, w pelni warto^ciowe i przydatne do u^ytku zgodnie z ich przeznaczeniem;

c) wyprodukowane zgodnie z obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa, a je^li wymagaj^ tego przepisy -

posiadaj^ce deklaracje zgodno^ci CE.
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Realizacja zam6wienia b^dzie przebiegaia na warunkach okre^lonych w formularzu opis przedmiotu zamdwienia

i kalkulacja cenowa oraz we wzorze umowy, ktdre stanowiq integraln^ cz^Sd niniejszej SIWZ. Wz6r umowy

przewiduje i okre^Ia warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy stosownie do art. 144 ust.l pkt 1 pzp.

Formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa okre^la standardy jako^ciowe, o ktdrych mowa
wart. 91 ust.2apzp.

W formularzu opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa, w ostatniej kolumnie tabeli Wykonawca winien

wskazad mzw^ lub firm^ producenta oferowanego produktu. Podana nazwa/firma producenta oferowanego
produktu stanowi tyra samym tre^d oferty.

2. Warunki gwarancii i rekoimi za wadv.

Wykonawca winien udzielid na przedmiot zamdwienia 24-miesi^cznej gwarancji oraz 24-miesi^cznej r^kojmi
za wady, na warunkach okre^lonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy.

Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania danego protokohi odbioru cz?^ciowego.

Wykonawca zobowi^zany b?dzie wymienid na wlasny koszt towar wadliwy na wolny od wad w terminie do 5 dni

roboczych licz^c od dnia przekazania przez Zamawiaj^cego zawiadomienia o wadzie. Przez dni robocze nale2y

rozumied dni od poniedzialku do pi^tku za wyjqtkiem przypadajqcych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Warunki platno^ci: warunki platno^ci zostaly okre^lone we wzorze umowy.

4. Inne informacje.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moiliwo^ci skladania ofert cz^^ciowych.

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mo2liwo^ci skladania ofert wariantowych.

3) Zamawiaj^cy nie przewiduje mo2;liwo5ci udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.

4) J^zyk post^powania.

Wyjasnia si^, it zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post^powanie o udzielenie zamdwienia publicznego

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

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t Dz.U.2019.1480), ktdra formuhije zasad? uiywania j?zyka

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

polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejz:e ustawy nie dotycz^ 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.

5. Podwvkonawstwo.

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

• Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.1 pzp t^da wskazania przez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawc^ firm podwvkonawcdw

(patrz formularz oferty).

• Zamawiaj^cy nie z^da informacji o podwykonawcach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziahi w post^powaniu.

Uwaea: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nalety rozumied umow? w formie

pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem s^ ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cze^d

zamdwienia publicznego. zawart^ mi^dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawca a innym podmiotem

(podwykonawcy), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takte mi^dzy podwykonawcy

a dalsz)^ podwykonawcy lub mi^dzy dalszymi podwykonawcami.

»W zwiyzku z powyzszym podwykonawcy w niniejszym zamdwieniu nie b^dzie producent, czy tet dystrybutor

dostarczanych materialdw biurowych.
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IV. Termin i mieisce wvkonania zain6wienia

1. Termin wykonania zamdwienia: w ciqgu 12 miesi?cy liczqc od dnia zawarcia umowy.
Zamdwienie winno byd realizowane dostawami cz$5ciowymi. Kazda z dostaw cz^^ciowych zostanie zrealizowana
na podstawie konkretnego zamdwienia Zatnawiajqcego, zawleraj^cego wykaz zamawianego asortymentu.
Ka2da dostawa cz^^ciowa winna zostad zrealizowana w terminie do 5 dni licz^c od dnia zto2enia przez
Zamawiaj^cego konkretnego zamdwienia.

Zamawiajqcy szacuje liczb^ dostaw cz^sciowych w okresie obowiqzywania umowy na okolo 12 dostaw.

2. Miejsce realizacji zamdwienia - miejsee dostawy: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
(magazyn).

V. Warunki udziaiu w Dostepowanin

1. Zgodnie z art. 22 ust.l pzp o udzielenie zamdwienia mogq ubiegad si? Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegajq wykluczeniu;
2) spefaiiaj^ warunki udziahi w ppst?powaniu, o ile zostaly one okre^Ione przez Zamawiajqcego w ogloszeniu
0 zamdwieniu.

W ninieiszym postepowaniu stawia sie warunek udziahi w postppowaniu. dotvczacv zdoino^ci zawodowei
(posiadanie wvmaganego doswiadczeniaV

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

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

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

» Wykonawca, ktdry podlega ̂ kluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mo2e przedstawid
dowody na to, ±e podj?te przez niego ^rodki sq wystarczajqce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrzqdzonej przest?pstwem lub przest?pstwem - skarbowym, zado^duczynienie
pieni?±ne za doznanq krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami ̂ cigania oraz podj?cie konkretnych^rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrpwych,
ktdre sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestppstwom lub przestppstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,
b?dqcego podmioteni zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem ■ s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplyn^l okreSIony w tym wyroku okres obowiqzywania tego zakazu (art. 24 ust.8 p^).

»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, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa
w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiajqcy mo2e wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.
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Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunku udziatu w postepowaniu okre^lonego przez

ZamawiaiacegQ w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ.

Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv zdolno^ci zawodowei.

W celu wykazania spehiienia warunku udzialu w postepowaniu dotyczqcego zdolno^ci zawodowej (posiadania
wymaganego doSwiadczenia), a opisanego poniiej, Wykonawca sklada o^wiadczenie o spehiianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajqcego dokumenty, o ktdiych mowa w pktVI pkt 3 lit.a
i lit.b SIWZ.

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolno^ci zawodowej (posiadania wymaganego do^wiadczenia)
polegajqcy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku ̂ wiadczeA okresowych lub ciqglych rdwniei wykonywaniu,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialabo^ci jest krdtszy
- w tym okresie, przynajmniej 2 (dwdch) dostaw materialdw biurowych wykonanych lub wykonywanych,
o warto^ci wskazanej poni^ej.

Pod pojeciem wvkonana dostawa naleiy rozumied zamdwienie polegajqce na dostarczeniu materialdw biurowych
0 warto^ci nie mniejszej mt 50.000,00 zlotych brutto, ktdrego realizacja zostala zakohczona (umowa zostala
zrealizowana).

Pod pojeciem wvkonvwana dostawa nale^y rozumied zamdwienie bed^ce w trakcie realizacji (umowa jest nadal

realizowana) polegaj^ce na dostarczaniu materialdw biurowych, ktdrego pewna cze^d o warto^ci nie mniejszej ni^

50.000,00 zlotych brutto, zostala jui zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvl^cznie ̂ wiadczeh okresowvch

lub ciaglvch. Jeieli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej Swiadczenie okresowe lub ci^gle,

w przypadku wqtpliwo^ci zobowigzany b^dzie wykazad (udowodnid) okresowy lub ciqgly charakter ̂ wiadczenia).

Wykaz dostaw wykonanych -aw przypadku ^wiadczen okresowych lub ci^glych rdwniez wykonywanych -
Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z podmiiem ich warto^ci, przedmiotu, dat wykonania
1 podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawy zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowoddw okre^laj^cych, czy te
dostawy zostaly wykonane lub s^ wykonywane naleSycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa powyi:ej,
S4 referencje inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane,

a w przypadku ^wiadczeh okresowych lub ciqglych sq wykonywane, a jezeli z uzasadnionej pr^czyny

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - oSwiadczenie Wykonawcy;
w przypadku Swiadczeh okresowych lub ciqglych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty

potwierdzaj^ce ich nale^yte wykonywanie powinny byd wydane nie wczebiej ni± 3 miesi^ce przed uplywem
terminu skladania ofert.

UWAGA!

♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kaidej wykazanej dostawy musi zostad poparte dowodem, 5:e dostawa
zostala wykonana lub jest wykonywana nale^ycie.

♦ Informacje podane w formularzu wykaz dostaw nie mog^ byd sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi
z dokumentdw potwierdzaj^cych nale^e wykonanie (wykonywanie) dostaw.

♦ Podaj^c w formularzu wykaz dostaw dat§ wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania
(zakohczenia) dostawy (umowa zostala zrealizowana); w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal
realizowana) - Wykonawca wskazuje dzien, miesiqc i rok wykonania (zakohczenia) zrealizowanej jui cz?^ci
dostawy z zaznaczeniem, ii jest to zamdwienie nadal realizowane (umowa jest nadal realizowana).

♦Podaj^c w formularzu wykaz dostaw wartoSd dostawy, Wykonawca:
- w przj^jadku dostawy wykonanej (umowa zostala zrealizowana) - wpisuje kwot? brutto w zlotych za calo^d

w
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wykonanej dostawy, za^

- w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - Wykonawca wpisuje zardwno kwot? bnitto
w ziotych za zrealizowanq ju^ w ramach cato^ci cz^^d dostawy oraz kwot? brutto w ziotych stanowi^c^ warto^d
caiej dostawy.

♦Je2eli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwien byiby szerszy (np. obejmowalby
r6wnie± dostaw? innych elementdw, innego asortymentu lub inny rodzaj zamdwienia), Wykonawca winien
wyodr^bnid i podad dane dotyczqce dostawy materialdw biurowych. W przypadku podawania warto^ci Wykonawca
winien wpisad zardwno kwot? brutto stanowiqcq wartoSd caiego zamdwienia (umowy), jak i warto^d brutto samej
dostawy materiaidw biurowych.
♦ Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktdrego dostawa zostaia wykonana lub jest
nadal wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres.
♦ Wykonawca podaje w formularzu wykaz dostaw informacj?, C2y wykazana dostawa jest dostawq wykonanq, czy
nadal wykonywan^.

2. W pr^adku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt I ppkt 1 SIWZ, winien spehiid kazdy

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;
b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien speinid

samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak moi:liwo§ci
sumowania zdolno^ci zawodowej - do^wiadczenia).

3. W zwigzku z art. 22a ust.I pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca maze w celu potwier<henia spelniania warunkow
udzialu w postfpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego czfsci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjiflnansowej lub ekonomicznej innychpodmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkdw prawnychy
na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, it. „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust. 1 pzp,
wyst^pi wylqcznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolno^ci zawodowej (doSwiadczeniu) innego podmiotu, udowodni
Zamawiaj^cemu, 2e realizuj^c zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu,
w szczegdlnoSci przedstawiajqc zobowi^zanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiajqcy oceni, 2e udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot jego zdolno^d zawodowa
(do^wiadczenie), pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udzialu w post?powaniu oraz

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

Uwaga! W przypadku polegania na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu/dw, Wykonawca jest zobowi^zany
wskazac ten fakt w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdoInoSci zawodowej (doSwiadczeniu) innych podmiotdw na zasadach
okre^lonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umoZliwiajqcym naleZyte
wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l^czgcy Wykonawc? z innymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw, Zamawiaj^cy ̂ da wskazania w szczegdlnoSci:

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

publicznego;
5

IK
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d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.
Infonnacje, o ktdrych mowa powyiej pod lit.a)-d), winnv znalezd sie w zobowiqzaniu podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

Zobowiazanie podmiotu, o ktdrvm mowa wvzei, Wvkonawca zatacza do ofertv.

Uwaga!

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, je^:eli zdolno^ci zawodowe podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie
potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunku udziahi w post^powaniu lub zachodzq wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy aby Wykonawca w terminie okreSIonym przez Zamawiajqcego:

a) zast^pii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiqzal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?^ci zamdwienia, jezeli wyka$:e zdolno^ci

zawodowe, o ktdrychmowa w art. 22aust.l pzp.
4. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia wymdg niepodlegania

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kaidy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia.

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

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

VI. Wykaz oSwiadczed lub dokumentdw potwierdzaiacvch snelnianie warunkdw udziatu w postenowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia

1. Do ofertv Wykonawca dolacza:

1) aktuaine na dzied skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp, tj. 2e
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziahx w postepowaniu w zakresie
dotycz^cym zdolno^ci zawodowej (posiadania wymaganego do^wiadczenia).

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ie Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunek udziahi w post?powaniu.

Wzor oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, zalqczono do SIWZ. '

Uwaga! Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spebiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udziahi
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa powyiej (por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).

2) zobowiqzanie innego podmiotu/dw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na
potrzeby realizacji zamdwienia (jezeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu/dw -
patrzpktVpkt3 SIWZ).

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o ktdrej mowa
w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekai;e Zamawiaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy o przynale^noSci albo
braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ustl pkt 23 pzp.
W przypadku przynale^o^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca mo2e zloSyd wraz z o^wiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzajqce, 5:e powiqzania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamdwienia.

Por. art. 24 ust,ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw (...).

Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.
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3. Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiajqcy wezwie Wykonawc^, ktdrego oferta zostala najwy5:ej oceniona,
do zlo^:enia w wvznaczonvm, nie krdtszvm niz 5 dnu terminie aktualnych na dzien zloienia nast^puj^cych
dokumentdw:

a) wykaz dostaw (formularz wykaz dostaw) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3)
lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jeieli okres prowadzenia dziaialno^ci jest krdtszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawy
zostaiy wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ) oraz zalqczeniem

b) dowoddw okreslajqcych, czy wykazane dostawy zostafy wykonane lub sq wykonywane nale^cie, przy
czym dowodami, o ktdrych mowa powyiej, s^ referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ^wiadczen okresowych lub ciqglych
$4 wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskad tych dokumentdw - oSwiadczenie Wykonawcy. W przypadku ̂ wiadczen okresowych lub
ci^glych nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nale±yte wykonywanie
powmny byd wydane nie wcze^niej ni^: 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert.

»Je2eli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej innego podmiotu, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz
z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.
»Jeieli Wykonawca powola si^ na wykonywanie dostawy stanowiqcej Swiadczenie okresowe lub ci^^e,
w przypadku w^tpIiwoSci zobowiqzany b^dzie wykazad (udowodnid) okresowy lub ciqgly charakter ̂ wiadczenia.

4. W przypadku wspdlnego ubieeania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw:

1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kai:dy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia;

2) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ, sklada ka2dy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si?
0 udzielenie zamdwienia;

3) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ, winny potwierdzid speManie warunku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spehiid samodzielnie przynajmniej jeden
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich
Wykonawcdw powinien posiadad wymagtine do^wiadczenie (brak moiliwo^ci sumowania zdolno^ci

zawodowej - doSwiadczenia).

5. Forma o^wiadczeh i dokumentdw.

UWAGA! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostala dopuszczona mo2liwo5d

skladania dokumentdw lub oSwiadczed, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo2e z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamdwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy u2yciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej.

Zamawiaj^cy nie dopuScil rdwnie2 mozliwo^ci komunikacji Zamawiajgcego z Wykonawcami przy uiyciu Srodkdw

komunikacji elektronicznej w sposdb okreSIony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r, Prawo

zamdWien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami - patrz pkt VII SIWZ.

W post?powaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona moiliwo^d
skladania doloimentdw lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy uzyciu ̂ rodkdw komtmikacji
elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra
Przedsi?biorczo§ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniajqcego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich (...) /Dz.U.2018,poz. 1993 zezm./, z tym ze:
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1) dokumenty lub o^wiadczenia, o ktorych mqwa w rozporzqdzeniu w sprawie dokumentdw, skladane

w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodno^c z oryginalem,

2) po^wiadczenie za zgodnoS6 z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o^wiadczenia,

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

»Pelnomocnictwa skladane sq w oryginale lub w formie kopii po^wiadczonej notarialnie/odpis notarialny.

UWAGA! Wykonawcy wspblnie ubiegaj^cy si^ o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd dp oferty

pebiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pehiomocnika do reprezentowania
ich w post^powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post^powaniu i zawarcia

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

SIWZ dla pelnomocnictw.

»Po^wiadczenia za zgodno^d z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdinie ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotyczq (§14 ust.3 rozporzqdzenia w sprawie

dokumentdw).

»Zamawiajgcy moze ^qdad przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw
lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wylqcznie wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytelna lub budzi
w^tpliwo^ci CO do jej prawdziwo^ci.

»Zgodme z §16 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,

dokumenty lub o^wiadczenia sporzqdzone w j?zyku obcym winny byd skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk
polski.

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

JeZeli Wykonawca nie zlo^l o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentdw
potwierdzajqcych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych do
przeprowadzenia post?powania, o^wiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ b}?dy lub budz^ wskazane
przez ZamawiaJ^cego wqtpliwo^ci, Zamawiajqcy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielmiia wyjaSnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich zloZenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyja^nieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaZnienie
post?powania.

JeZeli Wykonawca nie zloZyl wymaganych pelnomocnictw albo zloZyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiajqcy
wzywa do ich zloZenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich zloZenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaZnienie post?powania.
Zamawiajqcy wzywa takZe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zloZenia wyja^nieh dotycz^cych o^wiadczeh
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie Jest obowigzany do zloZenia o^wiadczeh lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznosci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, JeZeli Zamawiajqcy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczqce
tego Wykonawcy lub mpZe Je uzyskad za pomocq bezplatnych i og61nodost?pnych baz danych, w szczegdlnoSci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700,730, 848 i 1590).
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»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce dost?pno^ci o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2,
§5 i §7 cyt. rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okre^lonymi adresami interaetowymi
ogdlnodost^pnych i bezpJatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku, o ktdrym mowa powy^:ej, Zamawiajqcy mo^e z^dad od Wykonawcy przedstawienia thimaczenia
na j?^k polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzielnie przez Zamawiajqcego dokumentdw.
Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie z tei mo^liwo§ci wvmaga wskazania przez Wvkonawce

skonkretvzowanvch ogwiadczeA lub dokumentdw.

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

rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlno^ci oSwiadczen lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiajqcego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiajqcy w celu
potwierdzenia okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych o^wiadczeii lub

dokumentdw, o ile s^ one aktualne (§ 10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt norma skorzvstanie
z tei moi!iwo§ci wvmaga wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch 6§wiadczen lub dokumentdw.

Zapisy pkt VI ppkt 5-7 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/ohviadczen wymaganych

w niniejszym postqpowaniu.

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, \i zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym post?powaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast?pnie zbada£, czy Wykonawca,

ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunek

udzialu w post?powaniu.

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

wymaganego zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy. Z^awiaj^cy mo2:e zbada£, czy nie podlega

wykluczeniu Wykonawca, ktdry ztotyt ofert? najwyi:ej ocenion^ spo^rdd pozostalych ofert.

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

o^wiadczeA lub dokumentdw. Osobv uurawnione do norozumiewania sie z Wvkonawcami

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

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

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

ushig drog^ elektronicznq, tj. pocztq elektronicznq e-mail, z zastrzezeniem, \t oferta winna zostad zlozona pod

rygorem niewamo^ci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zloione z zachowaniem formy okre^lonej

w pkt X lit. B SIWZ (rdwniez w przypadku jego zloienia w wyniku wezwania, o ktdiym mowa w art. 26 ust.3a

pzp), za^ oswiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

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

zamdwienia (rdwnieZ w przypadku ich zloZenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra

Przedsi?biorczoSci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie rodzajdw

dokumentdw, jakich (...) /Dz.U.2018, poz. 1993 ze zm./.

Uwzgl?dniono art. 18a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz

niektdrych irmych ustaw (DZ.U.2016.1020 ze zm.).

Patrz rdwniez pkt VI pkt 5 SIWZ.
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2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art.^94 ustl pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy ix2yciu ̂ rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ushig
drog^ elektronicznq (tj. pocztq elektroniczn^ e-mail), bqd^ faksem, b^d^ za po^rednictwem poslanca.

3. Je2eli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
poSrednictwem faksu lub przy u2yciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o Swiadczeniu ushig drogq elektronicznq (tj. poczt^ elektronicznq e-mail), kazda ze stron na ̂ danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. - ■

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego, Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy okre^lonym
w SIWZ.

5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny hy6
skladane na adres: Slqski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj 208A.

6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
(e-mail) winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pI: przekazywane faksem
winny byd kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca mo2e zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyja^nienie treSci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSnieA
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajqcy jest obowi^any udzielid wyja^nien
niezwlocznie, jednak nie pd^iej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - je2eli warto^d zamdwienia
jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
2e wniosek o wyja^nienie treSci SIWZ wplyn^l do Zamawiajqcego nie pdiniej nit do kodca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. 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, Zamawiaj^cy
mo±e udzielid wyja^nien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.
Przedlu2enie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdiym mowa w art. 38 ust.l
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy mo^e przed uplywem terminu skladania ofert zmienid treSd SIWZ.
9. Zamawiajqcy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.
10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jeieli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobot? lub dzien ustawowo

wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiajqcego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

Agnieszka Broniewicz - Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych,
adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.

VIIL Wvmaeania dotvezace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiajqcy t^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:
2 000,00 zlotych (slownie: dwa tysiqce 00/100 ztotych).

2. Wykonawca mo2e wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?pujqcych formach:
1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo5ci.

3. Wadium wnoszone w pieniqdzu nale2y wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poni2ej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^Sych 1,40-043 Katowice.
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4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej ni2 pieni^2na, Wykonawca obowi^zany jest zto2y6 dokument

- wadium w kasie Si^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie mo±e warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadnosci 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^ waznosci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy

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

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwiqzania ofertq b?dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin skladania

ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw ̂ rodkdw

pieni?Znych na podany wyZej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa

w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadiiim nastqpi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiaj^cy zobowiqzany 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 ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi^ania ofertq rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu

skladania ofert.

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

Ze Zamawiaj^cy moZe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwrdcid si? do

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

3. Odmowa wyraZenia zgody, 0 ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. PrzedhiZenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhiZeniem okresu waZnosci

wadium albo, jeZeli nie jest to moZliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhiZony okres zwiqzania ofertq.

JeZeli przedhiZenie terminu zwi^ania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiqzek

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

najkorzystniej sza.

X. Qpis sDosobu przvgotowvwania ofertv

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

w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?§d formularza lub
caly formularz nie dotyczy Wykonawcy naleZy wpisad "nie dotycz/" i podpisac. Wszelkie dodatkowe, a konieczne -

zdaniem Wykonawcy - infoimacje naleZy umie^cid w zalqcznLoi do danego formularza, sporz^dzonym przez

Wykonawc?. Wykonawca winien przygotowad i zloZyd ofert? z

zal^cznikdw skladajqcych si? na SIWZ. W przypadku edytowa

Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywac zmian merytoiy

formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

vykorzystaniem wzordw formularzy oraz inriych

nia, kopiowania lub przepisywania formularzy,

cznych zapisdw znajduj^cych si? we wzorach

UWAGA! Zamawiajqcy udost?pnia na strpnie intemetowej Slq

niezb?dne do sporz^dzenia oferty w formacie edytowalnym (Micrc

lub o^wiadczenie, zobowi^zany jest dokladnie przeczytad jego tre^

w formacie pdf.

UWAGA! Dla ocenv. czv tre^d ofertv odpowiada tre^ci SIWZ

zawieraiaca skan podpisu Dvrektora i^Iaskiego OW NFZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d kaZdego z przedk-

W przypadku, gdy tre^d oferty nie b?dzie odpowiadala tre^ci Si

podlegala b?dzie odrzuceniu.

11

a

jkiego OW NFZ formularze oraz o^wiadczenia

soft Word). JeZeli Wykonawca edytuje formularz

5 oraz pordwnad j^ z oryginalnym zapisem SIWZ

decvduiaca jest wersia SIWZ w formacie pdf.

danych w ofercie formularzy i oswiadczeh.

WZ, z zastrzeZeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta
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B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wjonagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowa^ione do reprezentowania Wykonawcy i zaciqgania
zobowiqzan o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn, osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku
orygina} pelnomocnictwa (lub jego kopi^ poSwiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) naleiy dolqczyd do

.oferty, Ofert?, o^wiadczenia i iime dokumenty : winna podpisad osoba upowainiona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaznionq zostanie uzn^a za niewain^.

C. Wszelkie koszty zwiqzane z przygdtowariiem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dpstarczyd w nast^puj^cej formie: w zamknl^tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

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

Przetarg nieograniczony - Nr 8/pn/2020

DOSTAWA MATERIALOW BIUROWYCH

NIE OTWIERAC PRZED: godz. 11.30

Jezeli oferta jest wysyiana za pomoeq przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznac^d,
±e przesylka zawiera oferty oraz wskazad numer post^powania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci
za nast^pstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

E. Zamawiajqcy prosi o wio2enie do koperty jw. wypehiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca limieszcza zal^czniki wymienione w pkt 16 fonnularza oferty,
z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypajdku o^wiadczeri lub za^wiadczen skfadanych przez Wykonawcy zawieraj^cycb informacje stanowiqce
ta i emnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdiych Wykonawca zastrzegl, iQ nie mogq byd one udost^pnione iimym uczestnikom post^powania,
Wykonawca powinien umieScid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALACZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

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

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.):
Przez tajemnic^ 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 nimipodjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp,-Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowiqcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepis6w o.zwalczaiiiu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pd:zniej nk w terminie
skladania ofert,. zastrzegk nie mog^ byd one udostepniahe oraz wvkazaL ii zastrzezone informacje
stanowiq tajemnice praedsiebiorstwa. Wykonawca nie mo^e zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art.
86 ust.4 pzp.
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F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlo^c tylko jedn^ ofert? na cate zam6wienie. Ofert? sldada si? w forniie

pisemnej pod rygorem niewatnoSci. Zmawlaj^cy nie wyra5:a zgody na zlozenie oferty w postaci elektronicznej.

G. TreS6 zlo^onej oferty musi odpowiadad treSci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

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

H. Wykonawcy mogq wspdlnie ubiegad si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy si?

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

winni ustanowid peinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwiehia albo

do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien

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

I. Sposdb wypetniania lub przygotowania forinularzy lub oSwiadczen:

1) formularz oferty nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" nio2:e byd u4yta piecz?d firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALE^ P0DA6 CEN^

OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAMOWIENIA,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ wynikaj^c^ z formularza opis przedmiotu

zamdwienia i kalkulacja cenowa;

2) formularz opis przedmiotu

zamdwienia i kalkulacja

cenowa

naleZy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zal^czyd do formularza oferty);

3) formularz wykaz dostaw nalety wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

dostarczyd na wezwanie - pkt VI.3 SIWZ);

4) wzdr informacji, o ktdrej .

mowa w art. 91 ust.3a pzp

oraz podzielona platno^d

5) wzdr o^wiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ust.1 pkt 1

pzp

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

zal^czyd do formularza oferty);

nale2y wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

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

6) wzdr o^wiadczenia - grupa

kapitalowa

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlo^d

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

0 ktdrej mowa w art, 86 ust.5 p^ - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XI. Mieisce oraz termin skladanla i otwarcia ofert

1. Ofert? nale:^ zlo5yd w siedzibie Zamawiaj^cego:

^I^ski Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowieach,
ul. Kossiitha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A (II pi?tro),

w terminie do dnia do godziny 11.00.
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la. Zamawiajgcy informuje, iz z uwagi na ogloszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Folskiej

(Dz.U.2020, poz.491 ze zm.) oraz wprowadzone w zwi^zku z tym obostrzenia, korespondencja

przychodz^ca do Slqskiego OW NFZ przed zarejestrowan|em poddawana jest 24-gpdzinnej
kwarantannie. Wykonawca proszony jest o uwzglednienie niniejszego przy skladaniu ofert.

2. Zamawiajqcy niezwlocznie zwraca oferte, ktdra zostaia zio±ona po terminie.

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

4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ® godzinie 11.30 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 kanale Slqskiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ, pod adresem:

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

5. Otwarcie ofert jest jawne. BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takie informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych
w ofertach.

7. Niezwtocznie no otwarciu ofert Zamawiaj^cy .zamieszcza na stronie intemetowej rwww.nfz-katowice.pD
informacje dotycz^ce:
1) kwoty, j ak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamdwienia;

2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zto^yli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych
w ofertach.

XII. Opis SDosobu obliczenia cenv ofertv

1. Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanowi calkowite wynagrodzenie przyshiguj^ce Wykonawcy
z tytuhi realizacji zamdwienia. Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty zwi^ne z realizacja zamdwienia,
zgodnie ze wzorem umowy.

2. Sposdb obliczenia ceny oferty wskazuje formularz opis przedmiotu zamdwienia i kalkulacja cenowa.
3. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiqzek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z ofertq

informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zal^czono do SIWZ) zawierajqc^ rdwniei
informacj? odnosz^cq do kwestii „mechanizmu podzielonej platno^ci", Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, je^eli
zloiono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny/cen (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowiqzek rozliczyd zgodnie z tymi
przepisami.

4. Mechanizm podzielonej platno^ci-jezeli dotyczy

Zaraawiajqcy informuje, ie b?dzie realizowal platnoSd za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platno^ci tzw. split payment, wylqcznie przy platno^ciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub
polecenie zaplaty, jeieli umowa dotyczy towardw lub ushig wymienionych w zalqczniku nr 15 do ustawy
0 podatku od towardw i ushig.

Mechanizm podzielonej platnoSci nie b?dzie wykorzystany do zaplaty za czynno^ci lub zdarzenia pozostaj^ce
poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za ̂wiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawk? 0%.

W pr^adku tzw. „mechanizmu podzielonej platno^ci" wynagrodzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze
wynagrodzenie (cen? oferty) brutto, czyli uwzgledniajqc^ podatek VAT, za wyjqtkiem sytuacji zwolnienia
z VAT b^dz opodatkowania stawk^ 0%.

5. Wszystkie ceny (warto§ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladno^ciq
do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, ii ceny (warto^ci) naleiy zaokrqglad do pelnych
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groszy, przy czym konc6wki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a konc6wki 0,5 grosza i wy5:sze zaokrqgla si? do

1 grosza.

6. Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, kt6ra b?dzie zawieraia b}?dy w obliczeniu ceny.

7. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcq b?d4 prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.

Xin, Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteridw i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkor^stniejszej oferty decydowad b?dzie przedstawione poniiej kryterium oceny ofert oraz
nast?puj^cy sposdb oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnizsza cena spo^rdd wszystkich ocenianych ofert

l\o§6 punktdw = — x lOOpkt x 100%

cena ocenianej oferty

Ocena koncowa oferty b?dzie iloczynem ilo^ci punktdw uzyskanych przy zastosowaniu powyiszego wzoru

matematycznego oraz wagi kryterium. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktdw.

Przy obliczaniu punkty b?d^ podawane z dokladno^ci^ do dw6ch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady

wskazanej w pkt XII pkt 3 SIWZ.

SIWZ, w tymformularz opisprzedmiotu zamowienia, zawiera standardyjakosciowe, o ktdrych mowa w art.91 ust.2a

pzp.

XIV. Informacie o formalno^ciach. iakie powinnv zosta6 dopelnione po wvborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zaiiidwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy niepodlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wazna, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spelnia
wymagania Zamawiajqcego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsza na podstawie kryterium
oceny ofert okre^lonego w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrze^eniem

art. 183 pzp, w terminie okreSlonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.

Form^ przesiania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okre§la pkt VII pkt 2 SIWZ przy

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

publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ. U.2016.1020 ze zm,).

3. Zamawiaj^cy mo:ie zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust.l pzp, je2:eli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zIo2ono tyiko jedn^ ofert? lub

b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej n\t kwoty okre^lone w przepisach
wydanych na podstawie art. II ust. 8 pzp uplynql termin do wniesienia odwolania na czynno^ci
Zamawiajqcego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie Jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie kohcz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy mo^e wyrazid zgod? na podpisanie
umowy drogq korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy.

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

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, ZamawiaJ^cy mote
wybrad ofert? najkorzystniejsza spo^rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba te zachodz^ przestanki uniewainienia post?powania, o ktdiych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
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XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy t^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia

zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko^c^ zabezpieczenia
wynosi 5% ceny oferty (brutto).

2. Zabezpieczenie moi:e zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast^pujqcych
formach:

a) pieniqdzu,

b) porfczeniach bankowych lub por§czeniach spdldzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowi^ahie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni^inym;

c) gwarancj ach bankowych,

d) gwarancj ach ubezpieczeniowych,

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

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
poniZej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieniqdze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego
najp6zniej 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, ̂.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^2ych 1,40-043 Katowice.
4. W przypadku wnieMenia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany

jest zlotyd stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j
nr 410, najp6miej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moie dokonah zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
o kt6rych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zosta6 dokonana z zachowaniem
ciqgtofici zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. 0 zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest poiriformowa6 Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie mo4e warunkowah

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci igdania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mie6 charakter bezwamnknwv i nieodwolalnv.

7. W okresach przyshigujqcych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiajqcy nie moze zostad
pozbawiony moZliwo^ci wystqpienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nale^:ytego wykonania umowy,
jeieli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie wa^oSci zabezpieczenia (jeZeli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie wa^o^ci dokumentu).

8. Projekt treSci dokumentu winien zostac skonsultowany z Zamawiajqcym po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy.

9. Zasady zwiqzane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia, okreSIa wz6r umowy oraz art. 151
ust. 1 pzp.

XVI, Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, kt6re Zostanq wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko5d kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zalqczony do
SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowigzania Wykonawcy zwi^zane z realizacjq zamdwienia.

2. Integrator cz?Scir przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest UmoWa o zachowaniu poufiio^ci w NFZ
oraz Klau^la informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem o^wiadczenia
0 zobowirzahiu do zachowania poufiio^ci, stanowiqce zal^czniki do wzoru umowy (umowy).

3. Wykonawcy wyst?pujrcy wsp6toie (art. 23 pzp) ponoszq solidamr odpowiedzialno^d za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy (art. 141 pzp).
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XVn. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei przvstuguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie

zam6wienia

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

2. Srodki ochrony prawnej przyshigujq Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a t^e innemu podmiotowi, jezeli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub mo2e ponie^d szkod^ w* wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwieriia przyshiguj^ r6wnie2 organizacjom wpisanym na list?,

0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego podj?tej

w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno^ci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^zany

na podstawie ustawy.

5. Jezeli wartoSd zamdwienia jest mniejsza ni2 .kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynno^ci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;

2) okreSlenia warunkdw udziahi w post?powaniu;

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

4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwolanie powinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynno^ci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?

niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zar^tdw, okfe^Iad ̂ ^danie oraz wskazywad

okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w

postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

8. Odwohijqcy 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.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu mo2e w tenninie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,

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

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynno^d albo

dokonuje czynnosci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynnosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrze2eniem art.

180 ust. 2 pzp.

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

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

pr^shiguje skarga do sqdu. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawv z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cj^ilnego o apelacji, jezeli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

12. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.
Skarg? wnosi si? za. po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylajqc jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placdwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawv z dnia 23 listopada 2012. r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529) jest

rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

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

7 dni od'(^a jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo2e wnie^d takze Prezes
Urz?du Zamdwieh Publicznych. Prezes Urz?du moze takiQ przystqpid do toczqcego si? post?powania.

17



Nr zam6wienia: S/pn/2020

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.

14. Szczeg6lowe zasady zwi^ane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zam6wien

publicznych.

XVni. RODO; informacia dla Wvkonawcdw

Kl \lli L\ l^'^OUlM\C^JI^\

D()IVC/\C \PR/I 1\V\R/\M\ IUNY( H (}SOHO\\^( H OSOB ICZI SI NK ^CII

W POSI LPOWANIIJ () I DZICLLNIL /VMOWILMA PLrBLK /M GO PU/CZSL\SKI ODDZI \l

\\0.li:\\<)l)/M M'Z

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

2016 r. w sprawie ochrony osob flzycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz ucJ^lenia dyrektywy 95/46/WE (Og6Ine rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej:
RODO), Zamawiajqcy podaje nast?puj^ce informacje;

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojew6dzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojew6dzkim, z ktdrym mogq si? Pahstwo skontaktowa6
w nast?puj^cy spos6b:

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

■ za pomocq platformy ePUAP,

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

INSI|EKTGRC6ejlROSYb^
W sprawach dotycz^cych przetwarzania Pahstwa danych przez Slqski Oddziat 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 l^l^skiego OW NFZ www.nfz-katowice.pL
■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl

Pahstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^nym z post?powaniem
o udzielenie zambwienia publicznego znak: 8/pn/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstawq prawn^ przetwarzania Pahstwa danych jest w szczegblno^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 Srodkbw publicznych;
■  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zambwieh publicznych;

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

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
■  ustawa z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowo^ci;

■  ustawa z dnia 6 wrze^nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej;
■  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcami Pahstwa danych osobowych b?d^ osoby lub podmioty, ktbrym udpst?pniona zostanie dokumentacja
post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zambwieh publicznych,
dalej „pzp".

Ponadto, odbiorc^ Pahstwa danych osobowych mog^ byd osoby lub podmioty posiadaj^ce upowainienie do
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pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisdw prawa powszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie

ustawy 0 dostfpie do infomiacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostad przekazane podmiotom, z ktdrymi

administrator danych osobowych zawarl umowf powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych

osobowych nie zamierza przekazywad Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrzezeniem sytuacji gdy
taki obowiqzek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^jqcego.

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

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

obejmuje caiy czas trwania nmowy,

• pr\\v.\os6b,
W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktdrei-dane dotvcz^ przvshiguie:

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

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

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

niezgodnym zpzp oraz nie moze naruszac integralnosciprotokolu 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 XJnii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego;

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

danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszen przepisdw RODO;

Nie przvshiguie Panstwu:

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

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

■ na podstawie art, 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyZ podstawa prawna

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

POD^IOTAJS VCH,

Obowiazek podania danych osobowych bezposrednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^lonym

w przepisach pzp, zwi^zanym z udzialem w post^powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreSlonych danych wynikaja z pzp.

•  INFORMACJA W ZAKRI-SUL ZAlTOM.ATY/OWAMi:GO PODL.IMOWAMA DIXYZJI ORAZ

PROFILOWAMA

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie b^da podejmowane w sposdb zautomatyzowany w tym

profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

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

natychmiast zglosid ZamawiaJacemu.
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Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

OPERTA

formularz pferty

Narodowy Fundusz Zdtowia
^l^ski Oddzial Wojewddzld
ul. Kossutha 13 ̂

40-844 Klatowice

Adtes:

Numef KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

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

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mpgl zwrpcic wadium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^dzu)

1. W nawi^zaniu do ogtoszenia b przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostaw^ materialow

biurowych, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddziatu Wbjewodzkiego NFZ zgodnie ze Specyfikacj^

Istotnych Warunkow Zamowienia: . ■

zl netto + zl 23% podatku VAT = zl brutto,

zgodnie z kalkulacj^ cenows^ wynikaj^c^ z formulatza opis przedmiotii zamowienia i kalkulacja
cenowa.

UWAGA! PatTZpktXIIpktSipkt4 SIWZ oraz wzor informaciL 6 ktoreimowa w art.91 ust. 3apzp oraz
podzielona ptatnosc

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? zrealizowac zamowienie w ci^gu 12 miesi^cy Hcz^c od dnia zawarda

umowy. Zamowienie zobowiatzujemy si? realizowac dostawami cz^sdowymi. I^zda z dostaw cz^sciowych
zostanie zrealizowana na podstawie konkretnego zamo-vdenia Zamawiaj^cego, zawieraj^cego wykaz
zamawianego asortymentu. Zobowi^zujemy sie zrealizowac kazd^ dostawe cz^sdow^ w temiinie do 5' dni
licz^c od dnia,zlozenia przez Zamawiaj^cego konkretnego zamowienia.
Zamamajcic)/ ss^acuje lics^b^ dostaw ct^^scioit^ch w okresie obowiqp^wania umon^ na okolo 12 dostaw.
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3. OSwiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia:

formulatz ofetty

24-miesi^cznej gwarancji oraz 24-miesi^cznej t^kojmi za wady, na warunkach okre^pnych w SIWZ,

w tym we wzorze umowy.

Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania danego protokoiu odbioru

cz^sciowego.

Zobowi^zujemy si? wymienic na wlasny koszt -towar wadliwy .na wolny pd-wad w- terminie do 5 dni

roboczych licz^c od dnia przekazania przez Zamawiaj^cego zawiadornienia o wadzie. Przez dni robocs^e nalezyr

rozumiec dni od poniedzialku dp pi^tku za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolhych- od

pracy.

4. OSwiadczamy, ze akceptujemy warunki pfatnosci okreslpne we wzorae umowy.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ ofert^ przez okres 30 dni. Bieg zwi^zania ofert^

rozpoczyna si? wraz z upiywem termiiiu skladania pfert.
6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zdobylismy

informacje niezb?dne do przygotowania i ziozenia i^ejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si?

w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy.wraz z zal^cznikiem nr 2 do umowy Klauzul^

informacyjn^ dot. przetwarzatiia danych osobowych wraz ze wzprem osydadczenia o zobcm^zaniu

do zachowania poufnosci zostai przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru

naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, ze oferowane i dostarczane przez nas materialy biurowe pbj?te

przedmiotem niniejszego zamowienia, b?d^:

a) fabrycznie nowe, tj. nieuzywane i wyprodukowane nie wczesniej niz w okresie 12 •miesi?cy

poprzedzaj^cych bezposrednio miesi^c kalendarzowy, w ktorym Wykonawca b?dzie realizowal

konkretn^ dostaw? cz?sciow^

b) wysokiej jakosci, w peini wartosciowe i przydatne do uzjrtku zgodnie z ich przeznaczeniem;
c) wyprodukowane zgodnie z obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa, a jesli wymagaj^ tego przepisy

- posiadaj^ce deklaracje zgodnosci CE.

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

doswiadczenia).
* niepotrzebne skredlid.

Wprzypadku polegania na zdolnoSci zawodowej (doiwiadczeniu) innego podmiotu Wykonawca udowgdni,
iz realizujqc zamdwienie bgdzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tego podmiotu lub podmiotdw,
w szczegolnosci ptzedstawiajqc zobowigzanie. tego podmiotu lub podmiotdw do oddania mu do dyspozycii
niezbgdnych zasobdwna potrzeby realizacii zamdwienia.

10. Osydadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz?sci

zamdwienia**:

Lp. czesc zamowienia fitma podwykonawcy

-

A
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** wypetnic ̂ Iko w pizypadku zamiani wykonywania zamowienia z udzial^m podwykoriawcy/6w wskazuj^c
cz^sc zamowienia, l^orej wykonanie Wykonawca zamietza powierzyc podwykonawcy btaz firing
podwykonawcy/6w.

11. Zobowi^zujemy -si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 5% ceny ofefty (bnitto). Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej

. w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

12. Oswiadczauny, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc^ w niniejszym post^powaniu
(w tym podpisuj^cych ofert^/formularze/oswiadczenia), a wskazmych ponizej •viynika z nast^puj^cego
dokuirientu*:

1) KRS

2) CEIDG

3) petnomocnictwa zat^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio
umocbwane.

*zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowa:ziiione (upetnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post^powaniu:

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

13. Oswiadczamy, iz haleiymy/nie naleiymy** do grupy malych lub srednich przedsi^biorstw.
** niepotfzebne skfeslic

Definig^ malego ora^ mdniego prv^edskhiorg, a tak^ mikropr^dskUorc^ camera ustawa ^ dnia 06.03,2018 r. Pram
prf^dsi^hiorcow (D^.U. 2019.1292 s^e Zgodnie i^art. 7ust.1 pkt 1-pkt3 gt. ustawy u^te tp ustawie okresknia o^nacv^jc^.
1) mikroprzedsi^bioTca - prt^edsi^biorcq, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych spelnial icic^ie
nast^ujcice warunki:

a) s^atrudniai srednioroct^nie mnkj ni^ 10pracownikoiv ora^
b) osiqgn^it roc^ny obrot netto spr^eda^ towarow, nyrobow i using ora^ ̂  operagi-finansowych nieprv^ekrac;^jciy rownowartosci
w i^otych 2 milionow euro, lub sumy dktymw Jego bilansu spor^di^nego na koniec Jednego tych lat nie prv^krbctyiy
rownoivartosci w f(lotych 2 milionow euro;
2) matyptzedsi^biorca - pr^dskbiorc^, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat, obrotonych spelnial Icia^nie
nast^ujcice warunki:

a) f^atrudnial sredniorocf^nie mniej ni^ SOpracownikow ora^
b) osiqgncil rocs^ny obrot .netto ̂ e jpr^eda^ towarow, nyrobow i using ora^ ̂  operagi ftnansowych niepi^kraczajdysownowartosci
w t^otych 10 milionow euro, lub 'sumy akywow jego bilansu spor^yd^nego na koniec jednego ^ ych lat nie prt^ekroayly
rownowartosci w.i^ldtych 10 milionow euro - i ktoiy nie jest mikroprf^dsiibiorcc^
3) sredm ptzedsi^biorca - prt^dsi^biorc^, ktoy w co ncjmniejjednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial Icic^ie
nast^ujcice warunki: - ■

a) sr^atrudnial sredniorocs^nie mniej ni^250pracownikow orat(^

C
i(
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h) osicigncil rocs^nj ohrot netto spr^da^. ton^arow, n^robow i usiug oras^ ̂  operagifmansotvycb niepft^ekracti^cig rownowartosci
n> f^otych SO miltonow euro, luh sumy akymw jego hilansu spor^d^nego na koniec jednego tych lat nie prv^krocvyly

rownowartosci w t(lotych 43 milionow euro

- i ktoty nie jest mikroprv^dsi^hiorcci ani maiym prs^edsi^biorcci.

14. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporz^dzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.- w spra\de ochrony osob
fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodhego przepiywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporza.dzeme o ochroiiie danych) wobec osob
fizycznych, od ktorych dane osobowe, bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si?
o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym post?powaniu.* •
* W prsopadku, gdy Wykonawca nie prrrekasqije danych osobonych innych ni^- besposredniq .Jego dotyc^^ych
lub i;^chodfri uylcicf^nie stosowania obowicmku informayjnego, stosomie do art. 13 ust., 4 lub art. 14 usi 5 KODO, treici osmadc^enia,

Wykonama nie sklada, tj. naleiy uykreslic tresc oswiadcs^nia albo wpisac NIE DOTYCZY.

15. -Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej

Wykoriawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze zlozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie

zamowienia publicznego - zamdwienie nr 8/pn/2020, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych,
zobo-\x^zuj? si^/zobowi^zujemy si? do:

zachowania w . tajemnicy wszystkich Infomiacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umoyy,
przedmiotem ktdrej b?dzie dostawa materialdw biuroWych

1) w okresie realizacji zamdwiema, a takze po wygasni?ciu lub roz-^^^zaniu limowy, niezaleznie od formy

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

umowy.

Id.Zat^cznikami do niniejszego formularza oferty nast?puj^ce wypetnione formularze/

oswiadczenia/dokumenty:
1) informacja, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp

2) oswiadczenie, o ktdrym mowa w arf 25a ust.l pkt Ipzp

3) formularz opis.przedmiotu zamd\wenia i kalkulacja cenowa ,
4) pelnomocnictwo osdb reprezentuj^cych Wykonawc? (orygmah lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis

notarialny) — jezeli uprawnienie do reprezentacji nie.-v^nika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnegp)
5) zobowi^anie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby

realizacji zamdwiehia — jezeli dotyczy

6) inne - jezeli dotyczy

mgrTer
4

fe Uzdowlka
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Uwaga!

1) Oswiadczenie o przynale^noici albo braka przynale^noscl do tej samej grupy IcapitaiowejWykonawca

skiada w terminie 3 dni od^mks^ct(ema informa% o ktorej mowa w art. 86 ust.5 na stronie intemetomj] iinvw.nf^-
kai6wke.pl

2) formularz wykaz dostaw wtaz z dowodami skladany jest na mt^anie Zamamajeicego, o ktdiym mowa w art.
.26 ust.2p^ (patry: SWZ) ' . ' , ■ "

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis

Va/

mgr Ter^sa^Uzdowska

5



Nrzamowienia; 8/pn/2020

1.

fprmularz opis przedmiotu zampwienia i kalkulacja cenowa

A B C D E F G

Lp. Przedmiot zamowienia Jednostka
miaty

llosc Cena

jednostkowa
netto w zlotych

Wattosc netto

, w ziotych
(iiosc z kolumny
D X kwota

z kolumny E)

Nazwa /fitma
producenta

1

Dtugopis wktad niebieski, ergonomiczny uchwyt, grubosc linii

pisania 0.3mm, dtugosc linii pisania minimum 3000m.
szt. 1000

;■ ■

2 Dtugopis wktad czarny, ergonomiczny. uctiwyt, grubosc linii
pisania 0.3mm, dtugosc linii pisania minimum 3000m.

szt. 500

3 Dtugopis na taricuszku-dtugopis potqczony metalowym
tancuszkiem o dtugosci od 50 do 60 cm z samoprzylepnq
podstawq w ksztatcie kuli, utrzymujqcq dtugopis w ppzycji
pionowej. Podstawka ma mozliwosc obrotu. Tusz niebieski.

szt. 500

4
Dziennik korespondencyjny ( dziennik podawczy.) format A-4, 96
kartek, oktadka tekturowa, sztywna, bklejPna tworzywem
skqropodobhym.

szt. 10

5
Dziurkacz biurowy do 40 kartek. Mocny metalowy, wyposazony
w blokadQ uctiwytu, posiadajqcy wskaznik srodka strony ofaz
listwQ formatowq.

szt. 25

■

6
Folia do laminowania; przeznaczona do laminowania kartek A3,
100 micron, (lop.=100szt.).

op. 2
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7

Folia dp laminowania; przeznaczona do laminowania kartek A4,

100 micron, (lop.=100szt.).
op. 6

8

Kalkulator, 12 pozycyjny wyswietlacz, podwojne zasilanie,
podwojha pamiQc, funkcje: obliczanie marzy, cofariie ostatniej

wprowadzonej pozycji, klawisz podwojnego zera, kolor niebieski

lub czarny. Wymiary 158x203x31mm. W zakresie kazdego

z podanych wymiarow dopuszczalne odst^pstwo +/- 2mm.

szt. 10

9

Kartohy archiwizacyjne zamykane, o wymiarach wys. 330 x gt.248
X szerlOOmm., pakowane po 20 lub 25 sztuk. W zakresie kazdego

z podanych wymiarow dopuszczalne odst^pstwo +/- 2mm.

szt. 5000

10

Kiej w sztyfcie do klejenia papieru, kartonu, zdj^c i tkanin,

bezbarwny, nietoksyczny, niebrudzqcy, zmywalny, przyjazny dia

srodowiska, posiadajqcy atest higieniczny, pojemnosc 35g.

szt. 480
'

11
Klipsy metalpwe na dokumenty 19 mrh (pakowane po 12szt). op. 120

12
Klipsy metalowe na dokumenty 32mm (pakowane po 12szt). op. 120

13
Klipsy metalowe na dokumenty 51 mm (pakowane po 12szt). op. 10

14

Koperta papierowa z foliowym okienkiem na plytQ CD/DVD. Biaty
papier 0 gramaturze min. 80g/m2. (1 op.=50 szt.).

op. 4
-

15

Koperta szara z rozszerzanym dnem i bokami, E4 samoklejqca z

paskiem o wymiarach 280x400x40 mm, gramatura min.l50g/m2.
(1 op.= 250 szt).

op. 4
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16

Koszuiki foliowe A4 (groszkowe, bezbarwne, gr. od 50 do 55 mic.

(lop. = 100szt).
op. 200

■

17

Koszulka foliowa A4 z bocznq klapkq, wykonana z folii

polipropylenowej, grubosc 100 mic. groszkowa, bezbarwna,
(lop. = lOszt.).

op. 100

18

Koszuiki foliowe A5 (groszkowe, bezbarwne, gr. od 50 do 55 mic.

(1 op. = 100 szt.).
op. 20

19

Korektor w tasmie zapewnia mozliwosc natychmiastowego

pisania, dziatajqcy na dowoinej jakoki papierze, bez
rozpuszczalnika, szer.4,2mm. x dt.lOm.

szt. 200
-

20

Lampka biurowa, wykonana z tworzywa sztucznego, aluminium

wysoki poziom jasnosci swiecenia, optymalna dia wzroku
temperatura barwowa (3400-5300K), regulacja kqtow pochylenia
lampy ,nie nagrzewa si^, zywotnosc ponad 35 000 godzin.

szt. 30

21

Linijka 30cm. wykonana z przezroczystegp pollstyrenu, o prostych
kqtach, kraw^dziach, o duzej odporhoki na ziamania, nie
scieralna podziatka (w mm i cm), podciQte brzegi.

szt. 10

22

Markery kolor czarny, czerwony, niebieski, wodoodporne,

stozkowa koncowka, szybkoschnqcy, grubosc linii pisania l-5mm.,

bez dodatku toluenu i ksylenu.

szt. 200

23

Notatnik biurowy o formacie A5, 100k,z wyrywanymi kartkami

w kratkQ, grubosc kartek min. 55gsm: Kartki sklejone na gornej

kraw^dzi.

szt. 100

24

Naklejki na grzbiet segregatora, samoprzylepne, wymiary 55mm x

155mm, pakow,ana po 25 szt. \
1

\

op. 10
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25

Naklejki na grzbiet segregatora, samoprzylepne, wymiary 35mm x

155mm, pakowane po 25 szt.
op. 10

26

Nawilzacz glicerynowy - nietoksyczny na bazie gliceryny

kosmetycznej, hie pozostawiajqcy ttustych plam na papierze -

posiadajqcy atest higieniczny, pojemnosc 20ml.

szt. 100

27

Notes kostka blata 83x83mm, klejona wzdtuz jednego boku.

W zakresle kazdego z. podanych wymiarow dopuszczalne

odstQpstwo+/-2mm. (jedna kostka=400 kartek=l szt).

szt. 400

28

Notes samoprzylepny w kolorze zottym w formacie 51x76mm.

Powierzchnia klejqca umozliwia wielokrotne uzytkowanie,

p6 odklejeniu nie pozostawia sladu na powierzchni (1 notes= ICQ
kartek= Iszt).

szt. 1000

29

Notes samoprzylepny w kolorze zottym w formacie 76 x 76mm.

Powierzchnia klejqca umozliwia wielokrotne uzytkowanie,

po odklejeniu nie pozostawia sladu na powierzchni (1 notes= 100

kartek= Iszt).

szt. 1000

30

Notes samoprzylepny w kolorze zottym w formacie 76 x 105mm.

Powierzchnia klejqca umozliwia wielokrotne uzytkowanie,

po odklejeniu nie pozostawia sladu na powierzchni. (1 notes=

100 kartek = Iszt).

szt. 500

31

Noz do kopert zakohczony elastycznq r^kojescig pokrytq
tworzywem sztucznym. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.

ptugosc catkowita: 19 cm.

szt. 10

32

Nozyczki biurowe, dtugpsc 21 cm., ostrze ze stali hartowanej

nierdzewnej o twardosci 54 stopni w skali rockwella, uchwyt

wykonany z polipropylenu zgumowym mi^kkim uchwytem.
1

szt. 100
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33

Otowek - HB, z zywicy syntetycznej, odporny na ztamania, grafit.

Zakoriczony gumkq do gumowania (1 op. = 12 szt.).
op. 40

34

OWadka do bindowania A4, folia bezbarwna, przezroczysta,

grubosc 200mic. (lop.=100szt.).
op. 4

35

Oktadka do bindowania A4, kartonowa - skoropodobna, biata,

gramatura 250-300g/m2 (lop.=100szt.).
op. 4

36

Okladka do termobindownicy przezroczysty przod, tyt matowy

karton odporny na zabrudzenia, A4 i szerokosc 1,5mm

(lop.=100szt.).

op. 2

37

Okladka do termobindownicy przezroczysty przod, tyt matowy

karton odporny na zabrudzenia, A4 i szerokosc 3 mm

(lop.=100szt.).

op. 2

38

Oktadka do termobindownicy przezroczysty przod, tyt matowy

karton odporny na zabrudzenia, A4 i szerokosc 9 mm

(lop.=100szt.).

op. 2

39

Przybornik na biurko, ksztatt owalny, kolor dymny, poza komorq

pionowq ( CO najmniej jedna) na przybory typu dtugopisy etc.,

winien posiadac co najmniej dwie ruchome szufladkl. Wysokosc

przybornika: min.9 cm., max.l2 cm.

szt. 15
■

40

Papier pakowy szary format 100x130cm, gramatura papieru

80g/m^. (Irolka = 10 arkuszy).
rolka 3

41

Papier A3, do drukarek i kserokopiarek, 80 g/m^ ( +/- 2 ), klasa

papieru B, biatosc: 161CIE (1 ryza =500 kartek).
ryza 600
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42

Rolka - papier termiczny do biletomatu szer.76mm; dt.90m

(  +/- 10m ), bezpylowy, bezdrzewny, bezchlorowy, nie

zawieraj^cy bisfenolu A (typy drukarek zainstalowanych

w biletomatach NP-35-11, TM-T-SSV). 1 rolka = 1 szt.

szt. 300

43

Ploro kulkowe ze skuwkg - niebieski atrament, obudowa pokryta

elastycznq gumq, grubosc linil pisania 0,35mm., szybkoschnqcy,

tusz pigmentowy, odporny na wod^ 1 swiatto, nieprzerywajqcy,

nieplamiqcy, do pisania po sllskim papierze, np.: faktury, papier

faksowy.

szt. 1000

44

Pioro kulkowe ze skuwkq - czarny atrament, obudowa pokryta

elastycznq gumq, grubosc linii pisania 0,35mm., szybkoschnqcy,

tusz pigmentowy, odporny na wod^ i swiatto, nieprzerywajqcy,

nieplamiqcy, do pisania po sliskim papierze, np.: faktury, papier

faksowy.

szt. 500

45

Podktadka zelowa pod mysz 1 nadgarstek, podktadka wypetniona

przezroczystym zelem (pozwalajqca utrzymac nadgarstek

w prawidiowej pozycji w trakcie pracy przy komputerze). Ksztaft

podktadki pod nadgarstek zaiezny od nacisku i ciepta ciata,

przystosowana do myszek kulkowych i optycznych,

antyposlizgowa podstawa.

szt. 25

46

Przektadki do segregatorow kolorowe A4, wykonane z kartonu

0 grubosci min. 160 g/m2, uniwersalna perforacja pozwala

uzywac przektadki w kazdym segregatorze. (1 op.= 10 kart).

op. 50

47

Rozszywacz, metalowa konstrukcja w plastikowej obudowie,

posiadaj^cy mectianizm blokuj^cy ostrza.
szt. 100

48

Segregator A4/75 mm., ekologiczny, oklejony na zewnqtrz
poliolefin^, wewnqtrz biata wktadka papierowa, dwustronna

wymienna etykieta opisowa, dolne kraw^dzie wzmocnione

szt. 300
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metalowg szynq. Na grzbiecie otwor na palec. Dwa otwory na
przedniej oktadce

49

Sciereczki do czyszczenia urzqdzen biurowych, usuwajqce kurz
i  inne zabrudzenia, nie pozostawiajgce smug, antystatyczne,

w plastikowym hermetycznym opakowaniu. (1 op.=100szt.).

op. 100

50

Sznurek - dratwa wykonana z naturalnego wtokna Ihianego
szara nabtyszczaria, waga 250g. (1 rolka = 1 szt)

szt. 30

51

Szuflada na dokumenty A4, wykonana z twardego plastiku, kolor
dymny. Wymiary 250 x 65 x 345mm. (szer. x wys. x gk).
W zakresie kazdego z podanych wymiarow dopuszczalne
odstQpstwa+/-5mm.

szt. 200

52

Tasma klejqca. z podajnikiem; 19mm.x33m. (w zakresie dtugosci
dopuszcza si^ rozplQtosc od 30 m do 33m.) krystalicznle
przezroczysta, niezotknqea po upiywie czasu, dp Iqczenia papieru,
folii, klisz.

szt. 200

■

-

53.

Tasrna klejgca dwustronna z wysokg przyczepnbsciqj odpdrnosciq
na zmywanie, polipropylenowa, wzmocniona na papierze.
silikonowym o uniwersalnym zastosowaniu, przezhaczona do
klejenia papleru, plastiku, tektury. Wymiaiy 38mm. x 5m.

szt. 10
-

54

tasma pakowa, 50mm.x66m., brqzowa; na kleju kauczukowym
(riietoksycznyrn).

szt. 100

-  •

55

Teczka zavyleszana, wykonana. z mocnego kartonu o gramaturze

230 g/m2, kazda teczka wyposazona w szyld z wymiennq etykietq
qpisdwg, ptoclenne boczki uniemozllwiajqce wysuniecie si^
dokumentow z teczki, pojemnosc do 200 kartek A4 ,wymlar 24,0

X 31,8 cm.

szt. 700
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56

Teczka do podpisu A4, 20 przegrodek rozciqgliwy brzeg, oktadka

isztywna pokryta materialem skorppodobnym, z wyttoczonym

napisem "teczka do podpjsu" w kolorze ztotym.

szt. 100

57

Teczka do podpisu A4, 12 przegrodek rozdggliwy brzeg, oktadka

sztywna pokryta materiatem skoropodobnym, z wyttoczonym

napisem "teczka do podpisu" w kolorze ztotym.

szt. 100

58

Teczka tekturowa A4 wiqzana, biata, wykonana z kartonu

0 gramaturze 350g/m2, (lop.=50szt.).
op. 4

59

Teczka tekturowa A4 z gumkq, kolorowa, lakierowana, wykonana

z kartonu o gramaturze 400g/m2 (lop.^lOszt.).
op. 100

60

Teczka z rqczkq, wykonana z tektury 1,7 mm., okieina

uszlachetniona btyszcz^cq foliq polipropylenowa o wymiarach 36

X 25,5 X10 cm.

szt. 4

61

Temperowka (kostka pojedyncza) wykonana ze stopu magnezu,

ze stalowym ostrzem, precyzyjne potqczone z obudowq zapewnia

idealne potozenie otowka podczas temperowania, rowkowane

wgtQbienie w korpusie utatwiajqce trzymanie.

szt. 100

62

Tusz do pieczqtek czerwony> 25 ml., do posiadanych przez

Zamawiajgcego automatow typu COLOR, butelka okrqgta,

plastikowa, przezroczysta, z dozownikiem, nakr^tka w kolorze

tuszu.

szt. 200

-

63

Tusz do pieczgtek czarny, 25 ml, do posiadanycti przez

Zamawiajgcego automatow typu COLOR, butelka okrqgta,

plastikowa, przezroczysta, z dozownikiem, nakr^tka w kolorze

tuszu.

szt. 25
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64

Zakreslacz fluorescencyjny, kolor zotty, pomarariczowy, zielony,

szerokosc linii pisania od 1mm. do 5 mm., sci^ta koncowka,

przeznaczony do pisania po wszystkich rodzajach papieru (takze

faksowych 1 samokopiuj^cych).

szt. 500

65

Zszywacz biurowy do 30 kartek, metalowy w plastikowej oprawie,

system tadowania zszywek od gory, gt^bokosc gardta min. 38

mm., ptaski system zakleszczania zszywek.

szt. 50

66

Zszywacz biurowy do 50 kartek, metalowy w plastikowej oprawie,

system ladowania zszywek po nacisni^ciu guzika automatycznie
wysuwa siq szyna na zszywki, gt^bokosc gardta min. 50 mm.,

ptaski system zakleszczania zszywek.

szt. 100

67

Zszywki do zszywacza 24/6, wysokiej jakosci zszywki stalowe -
galwanizowane. (lop.=1000 zszywek).

op. 1000

68

Zszywki do zszywacza 24/8, wysokiej jakosci zszywki stalowe -
galwanizowane. (lop.=1000 zszywek).

op. 200

69

Zaktadki indeksujqce samoprzyiepne foliowe 25mm. x 43mm.

(lop.=50szt.).
op. 500

70

Zaktadki indeksujqce samoprzyiepne papierowe, 4 jaskrawe

kolory 50mm. x 20mm. (lop.=4 x 50szt.).
op. 1000

71

Zszywki do urzqdzenia wykariczajqcego kopiarki Xerox WC 5755.

1 opakowanie zawiera 3 wktady zszywek po 5000 zszywek.
op. 3

72
Zszywacz biurowy elektryczny, zszywajqcy w zakresie od 2 do 80

kartek, zszywki tadowane w postaci kaset (1 kaseta=5000

zszywek) niezaleznie od grubosci zszywanego pliku

wykorzystywane sq te same zszywki, wyposazony w sygnat

szt. 4

■
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swietlny informujqcy o matej iloki zszywek oraz w ogranicznik

papieru umozliwiajqcy regulacj^ gt^bokosci zszywania.

73

Zszywki do zszywacza elektrycznego RAPID, zszywki tadowane

w postaci kaset (1 kaseta=5000 zszywek=l op.). op. 25

RAZEM (suma wartosci netto z poz. 1- poz.73):

II.

CENA OFERTY: z-Iotych netto (wartosc netto w zlotych z pozycji RAZEM) + zlotych (wartosc 23% podatku VAT

w ztotych) = ztotych brutto (cena oferty brutto)

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego pfzedstawiciela/liWykonawcy:

Data podpis/y

mgr Teresa Uzdowaka
10



Nr zamowiehia: 8/pn/2020 wzor informacji, o kt6rej mowa w art. 91 ust.Sa pzp

oraz podzielona ptatnosc

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

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego obowlqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i usiug. W zwi^zku z niniejszym wskazuj^

ponizej:

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

do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i usiug:

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

hetto:

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

1) bez zastosowania** mechanizmu podzielpnej ptatnosci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

- CO odnosi sip do nastppuj^cych towarow lub ustug:

(Wykonawca moze sporzqdzic stosowny zatpcznik, zawierajpcy wykaz towarow lub usiug)

Zob. zat^cznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Imip i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

RABCA/yPpwMY-

mgr Teresa Uzdowska



Nr zamowienia: 8/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

AKTUALNE NA DZIET^ SKLADANIA OFERT

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

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. dostowa materialow biurowych,

prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial. Wojewodzki w trybie przetargu

nieograniczonego,'

oswiadczam, co nast^puje.

I. OSWIADCZENIE DOTYCZ^CE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazatiia (A albo B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym

dotycz^cym Wykonawcy:

A. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu 2 post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23

ustawy Prawo zamowien publicznych.

B, Oswiadczam, ie zachodz^ w stosunku do mnie_ podstawy wykluczenia z post^powania na

podstawie art. ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majcicei ̂ stosdmnk podstawy

nyklucf^enia sposrod n^mienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23'Ustanjy Psp).

Uwaga! Zgodme z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega -^kluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te ,przez niego srodki s^
wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosd udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej ̂
przest^pstwem lub prZest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd? lub
napra'^enie szkody, wyczerpuj^ce wyjasiiienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania
oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrbwych, ktore odpo\dednie,dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarboviym lub nieprawidtowemu post?powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem



Nrzamowienia: 8/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania siq o udzielenie zamowienia oraz

nie uplyn^i okreslony w tym wyroku okres obo-wi^zywania tego zakazu.

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

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

zamowien publicznych, podj^lem nast^puj^ce srodki naprawcze:

2) Oswiadczam, ii spelniam warunek udzialu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego w pkt V

pkt 1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia).

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego

doswiadczenia) polegaj^cy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku swiadczen okresowych lub d^iych

rowniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upiywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dzialalnosd jest krotszy - w tym okresie, przynajmniej 2 (dwoch) dostaw materialdw

biutowych wykonanych lub wykonywanych, o wartosd wskazanej ponizej.

Pod poj^ciem wykonana dostawa nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu mat^alow

biurowych o wartosd nie mniejszej niz 50.000,00 zlotych brutto, ktorego realizacja zostala zakonczona

(umowa zostala zrealizowana).

Pod poj?dem wykonywana dostawa nale^ rozumiec zamowienie b^d^ce w trakde reaHzacji (umowa

jest nadal realizowana) polegaj^ce na dostarczaniu materialow biurowych, ktorego pewna czqsc o wartosd

nie mniejszej niz 50.000,00 zlotych brutto, zostala juz zrealizowana. (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wylacznie

swiadczen okresowych lub ciaglych. Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowi^cej

swiadczenie okresowe lub ci^le, w przypadku w^tpliwosd zobowi^zahy b?dzie wykazac (udowodnic)

okresowy lub d^ly charakter swiadczenia).

Szczegoly dotycz^ce powyzszego warunku okresla SIWZ.
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II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PQDMIOTU. NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SI^

WYKQNAWCA*

♦jezeli nie dotypzy VCfykoriawcy naleiy wykteslic lub wpisac „Nie dptyczy"

Oswiadczam, ze w celu -vs^kazania spelniania warunku udzialu Wpost^ppwaniu okreslonego przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt I ppkt 2 SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej (posiadanie "wymagariego
doswiadczenia) riast?puj^cego podmiopi/podmiotow:

Lp. Nazwa/flnna oraz
adtes'podmiotu

REGON/
PESEL
/w zaleznpsci od
podmiotu/

KRS/GEIDG
/w zaleznosci od

. podmiotu/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powohije si? na zdplnosc
zawo.dow^ podmiotu

- '■

.

■

Oswiadczam,. ze w stosunku do ww. podmiotu/ podmiotow, na ktorego/ ktorych zdolhosc zawodow^
(doswiadczenie) powohij? si? w niniejszym post?powaniu, nle . zachodza, podstawy wyMuczenia
z post?powania o udziel^e zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ustl pkt 13-22 pzp, oraz,
ze podmiot/ podmioty te spelniaja, w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich zasoby (zddlnosc zawodowq),
warunek udziatu.- w post?powaniu.

Iihi?.i nazwisko upelnomocnipnego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

mgr Teresa Uzdowiks



Nr zamowienia: 8/pn/2020, - wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

OSWIADGZENiE O PRZYNALEZNO^CI ALBO BRAKU PRZYNALE2N0§CI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITM.dWEJ

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

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

pzp.

Oswiadczeriie dotyczy przyri^ezhosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej z iririym

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

Przez grup^ kapitalbw^ -zgpdriie z aft, 4 pkt 14 usta-wy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie korikureticji

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

koritrolowarii w sposob bezposredni lub posredni przez jedriego przedsigbiorc?, w tyin rowniez tego

- przedsi^biorc?. ' '

Na podstawie informacji zairiieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfz-

katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty w post^po-waniu na dostaw^ materiatow biuro^ch.

1. os-wiadczam, iz nie nalei^ do tej ■ samej grupy kapitalbwej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamo-wien publicznych; •*

II.. os-wiadczam, iz . nalez^ do tej samej grupy kapitalowej, o ktorei mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamo-wien pubHcznych. *

*nalezy,wskazac jedn^ z dpcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca -^az ze zlozeniem. os-wiadczenia moze przedstawic dowody,

ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post?pbwaniu

o udzieleme zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelnomochionego przedstawiciela Wykonawcy:

. Data

ppdpis

mgr Te^sa Uzdowsk^



Nr zamowienia: 8/pn/2020 wzor umowy

UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha

13, reprezentowanym przez:

— Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

w imieniu ktorego dziala: na podstawie pelnomocnictwa nr z dnia , (kopia w zal^czeniu),

zwanym dalej „Zamawiaj%cym"

a

z siedziba. w , adres: , wpisanym do

prowadzonego przez pod numerem /jezeh dotyczy/,

NIP: REGON: , wysokosc kapitalu zakiadowego: /jezeli dotyczy/,

w imieniu ktorego dziala:

—  , zwanym dalej „Wykonawca",

o tresci nast^pujacej:

§1
Pfzedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaz i dostawa materialow biurowych zgodnie z opisem oraz liczbie

wskazanej w zalaczniku nr 1 do umowy.

nr 1 i(pstanieprggotowany ̂^odnie trescieiformulars^ opispi^edmiotu ̂ mowienia i kalkulaga cenowa]

2. Wykonawca zobowi^zuje si§ dostarczyc Zamawiajacemu materialy biurowe:

a) fabrycznie nowe, tj. nieuzywane i wyprodukowane nie wczesniej niz w okresie 12 miesi^cy poprzedzajacych

bezposrednio miesiac kalendarzowy, w ktorym Wykonawca b?dzie realizowal konkretna dostaw? cz^sciowa;

b) wysokiej jakosci, w peini wartosciowe i'przydatne do u^tku zgodnie z ich przeznaczeniem;

c) wyprodukowane zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa, a jesli wymagaja tego przepisy -

posiadajace deklaracje zgodnosci CE.

3. W przypadku niespeiniehia zobowiazania, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszegp paragrafo, w jakimkolwiek

zakresie, badz w przypadku jakiegokolwiek odstepstwa od opisu przedmiotu umowy zawartego w zalaczniku

nr 1 do umowy, Wykonawca zobowi^uje si? wymienic materialy biurowe na odpowiadajace warunkom

okreslonym w niniejszej umowie, z zachowaniem tetminu 1 zasad wynikajacych z ust. 6 niniejszego

paragrafii.

4. Zamawiajacy z tytulu zrealizowania calego przedmiotu umowy zobowiazuje si^ zaplacic Wykonawcy

wynagrodzenie brutto w l^ocie okreslonej w § 3 ust. 1 umowy.

5. Wykonawca udziela na przedmiot limowy 24-miesi^cznej gwarancji oraz 24-miesi^cznej r^kojmi za wady

na wszystkie dostarczone materialy biurowe .Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytulu gwarancji za wady

fizyczne zmniejszajace wartosc uzytirowa lub techniczna materialow b^dacych przedmiotem niniejszej umowy

oraz usuni^cie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Bieg okresu gwarancji i r§kojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpis^a danego protokdiu odhioru cv^sciowego.

Wraz z dostawa Wykonawca zobowiazuje si§ dor^czyc Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne. Warunki

gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie moga bye mniej korzystne ani sprzeczne z warunkami

gwarancji wynikajacymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwiazane

sa postanowieniami niniejszejumowy.

6. Wykonawca zobowiazuje si^ wymienic na wlasny koszt towar wadliwy na wolny od wad w terminie do 5 dni

roboczych liczac od dnia przekazania przez Zamawiajacego zawiadomienia o \radzie. DIa skutecznosci

, przekazania zawiadoniienia wystarczy zachqwanie drogi faksowej lub mailowej. Zawiadoriiienie takie

Zamawiajacy kazdorazowo przekaze (tj. przesle) na numer faksu: albo na adres e-m^:

Uzdowska



Nr zamowienia: 8/pn/2020 wzot umowy

7. Koszty dojazdu, wymiany, czy dostarczenia materialow odpowiadaj^cych warunkpm okreslonym w niniejszej

umowie praz wszelkie inne koszty zwi^zane z realizacjjt przez ZamawiajaLcego uprawnien z tytulu gwarancji lub
r^kojmi za wady obci^zaj^ Wykonawc?.

8. Wykpnawca powierza podwykonawcy/podwykonawcorn - fftma

podii^konaw^l, cz^sc zamowienia wskazan^ w oferde Wykonawqr zlozonej w zamowieniu nr 8/pn/2020,

tj / Wykonawca nie powierzy podwykonawcy wykon^a cz§sd

zamowienia. [f(api^ stosownie do formulary ofirty]

9. W toku realizacji umowy Wykoiiawca mpze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr 8/pn/2020. Zmiana b^dz

rezygnacja winna nast^ic w drodze pisemnego aneksu do i^pwy. Jezeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy pbdmiotu, na ktorego, zasoby Wykonawca powolywal si? iia zasadach okreslonych

w art. 22a ust.l ustawy. Prawo zamowien publicznych, w celu ^kazania spelniania warunku udzialu

w post?powaniu (warunku -dotycz^cego zdolnosd zawodowych), Wykonawca jest obowi^zany wykazac

Zamawiaj^cemu, iz prpponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunek w stopniu

nie, mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie ppst?powania

o udzielenie zamowienia nr 8/pn/2020. -Jezeli zmiana polega na wprowadzeniu do realizacji umowy

podwykonawcy, podczas, gdy w oferde Wykonawca nie deklarowal korzystania z podwykonawcy, do dokonania

zmidiy wystarczy zawarcie pisemnego aneksu do umowy.

§2

Tetmin i miejsce dostawy

1. Wykonawca zobowi^uje si? realizowac przedmiot umowy w dqgu 12 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umo^,

dostawami cz?sdowynu.

2. Kazda.z dostaw cz?sciowych zost^e zrealizowana na podstawie konkretnego zamowienia.Zamawiaj^cego,

zawieraj^cego wykaz zamawianego asortymentu. Kazd^ dostaw? C2?sciow^ Wykpnawca zpbowi^zuje si?

zrealizowac w teiminie do 5 dni licz^c od dnia zlozenia przez Zamawiaj^cego konkretnego zamowienia. Dla

skutecznosci zlozenia zamowienia "wystarczy zachowanie drogi faksowej lub-mailowej. Zamowienie takie

Zamawiaj^cy kazdorazowo zXoiy (tj. przesle) ha numer faksu: ' albo na adres e-mail:

3.

4.

5.

6.

7.

Kazda dostawa cz?sciowa zostanie potwierdzona protokolm odhioru c^sciomgo. Wykonanie calego zamo-vdenia

zostanie potwierdzOne protokokm odhioru konco}vegOy \\.6r^ winien, stwierdzac, c^ umowa zostala ̂ konana
nale:ycie. Obowi^ek sporz^dzenia protokolow spoczywa ha Wykonawcy.

Wykonawca zobowi^zuje si? do transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy az do mpmentu jego odbioru

przez Zamawiajvego w miejscu przeznaczenia (miejsce dostawy): ul. Kossutha 13, Katowice (magazyn).

Osob^ upowaznion^ ze strony Zamawiaj^cego do nadzorowania prawidlowej realizacji limowy, w tym do

skladania zamowien^ zawiadamiania o wadach oraz do podpisywania protokolow pdbiom cz?sciowego, a takze

do podpisania protokolu pdbiom koncowego, jest: , tel lub , tel

Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej wymienionych osob.

Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do nadzorowania -prawidlowej " realizacji umowy oraz

do podpisywania protokolow odbiom cz?sciowego, a takze do podpisania protokolu odbiom koncowego, jest:

, tel lub , tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej

z wyzej wymienionych osob.

Ewentualna zmiana osob lub danych teleadresowych wska'zanych w ust.5 i ust.6 niniejszego paragrafii dla

swpjej skutecznosci b?dzie wymagaia jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej

Strony timowy.

Niebezpieczenstwo przyjpadkowej utraty lub uszkodzeni dostarczanego przedmiotu umowy przechodzi na

Zamawiaj^cego z chwil% podpisania./n7/l?^<?/« odbioru cs$scion>ego.

mgr Te^sa Uzdowska
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§3

Wynagfodzenie umowne. Waninki pj'atnosci

1. Z tytuiu zrealizowania przedmiotu lunowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie calkowite
w wysokosci: zl brutto (slownie: zlotych brutto), w tym zl nettb oraz 23%"ppdatek

VAT, zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do umowy.. Ceny okieslone w zal^czniku nr 1 do umowy

nie mog% \rarosn^c w okresie obowi^zywania umowy.

2. Wynagrodzenie calkowite brutto okreslone w ust.l niniejszego paragrafo zawiera wszelkie koszty, oplaty

i podatki zwi^ane z realizacj^ przedmiotu umowy, w tym koszty transportu do miejsca przeznaczenia,

ubezpieczenia przedmiotu umowy, roziadunku w miejscu przeznaczenia oraz koszty zwi^ane z realizacj^

zobowi^an Wykonawcy, w tym gwarancyjnych i z tytuiu r^kojmi za wady.

3. Zaplata za kazd^ ztealizowan^ dostaw? cz?sciow^ nast^pi w formie pplecenia przelewu, w-terminie do 30 dni

licz^c od dnia dostarczenia przez Wykonawcy do siedziby Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ

prawidlowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Podstaw^ zaplaty

kazdej prawidlowo wystawionej faktury b^dzie protbkol odbioru cz?scipwego.

3a Mechanizm tzw. podzielonej platnosd, o ktorym mowa w. §8 uiriowy dotyczy nastppuj^cych

elementow kalkulacji cenowej stosomie

do deklaragi Wykonawc)/ na fomulars(u ws^pr informagi, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pvp orat^ podt^elona

piatnosc) - jezeli dotyczy.

4. Na fakturze VAT Wykonawca winien uwzgl^dhic ponizsze dane, a takze — jezeli dotyczy zapisy o mechanizmie

podzielonej platnosd:

Nabywca:

Narodony Fundus^ Zdrowia ̂  sied^bci w Warst^awie,

adres: ul Rakowiecka 26!30, 02-528 Warsv(awa,

NIP: 107-00-01-057

Odbiorca i platnik dowodu:

S/(iski Oddt^ai Wojewod^ki Narodowego Fundus:(u Zdrowia ̂  siedf!(ibci w Katowicach,

adres: ul Kossutba 13,40 —844 Katowice.

5. Suma faktur wystawionych z tytuiu dostaw czpsdowych nie moze przekroczyc wynagrodzenia calkowitego

brutto, b ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiaj^cy zaplad Wykonawcy wynagrodzenie

za matedaly biurowe faktycznie zamowione i dostarczone w ramach riiniejszej umowy.

6. Za dzien zaplaty uznaje sip dzien obd^zenia rachunku bankowego Zamawiaj^cego.

7. Zamawiaj^cy zaplad Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplade wynagrodzenia, liczone od dnia

nastppnego, po dniu w ktorym zaplata miala bye dpkonma po otrzymaniu pisemnego wezwania do zaplaty.

8. Przeniesienie wierzytelnosd wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawcp na osobp trzed% wymaga

pisemnej zgody Zamawiaj^cego pod rygorem niewaznosd.

9. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, zmiana zostanie

uwz^pdniona w umowie. W przypadku zwipkszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite netto

umowy (list.l) oraz ceny (wartosd) netto podane w zal^czniku nr 1 do umowy, zost^^ obnizone w taki sposob,

aby po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wynagrodzenie calkowite brutto umowy (ust.l)

nie przekroczylo ceny oferty zlozonej przez Wykonawcp w zamowieniu nr 8/pn/2020, tj zl brutto.

W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego netto umowy (ust. 1, zal^cznik

nr 1 do umowy) zostanie doliczony podatek VAT w obowi^zuj^cej (nizszej) wysokosd. Zmiana stawki podatku

VAT wraz z wszelkimi jej konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze

pisemnego aneksu do timowy.

10. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu s^ przepisy dotycz^ce c^tralnego rejestru podatnikow VAT (tzw. biala lista)
wprowadzonego ustaw^ z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug pfaz

niektorych inny(^ ustaw. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018 ze zm.).

BAOeAj-fsAWS'iV
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§4

Katy iimowne

1. W pKypadku niewykonania lub nienale^tego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zany b^dzie zaplacic

Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci: •

a) 5% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy, jezeli Zamawiaj^cy skorzysta
z prawa do rozwi^zania.umOwy z kt6regokol\xiek z powodow, o ktorych mowa w §5 ust.l umowy;

b) 150,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu realizacji dostawy czQsdowej, o ktorym mowa

w §2 ust.2 zd.2 umo'wy (5 dn^;

c) 200,00 zi za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §1 ust.6 zd. 1 umowy (5 dni

roboczych);

d) 400,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wynikaj^cego z §1 ust.3 umowy (5 dni

roboczych).

2. Zamawiaj^cemu pr^siuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupdniaj^cego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajitceinu kar? umown^ w terminie 14 dni lic.zq.c od daty otrzymania wezwania do

zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze poti^cic nalezn^ mu kar$, jak

rowniez nalezne ,mu odsetki za opoznienie w zaplacie kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^ ma on

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

4. Sankcja w postaci kary umovwiej zostaje wyl^czona:

1) w przypadku wyst^ienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyjgtym 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 stanu epidemii. b^dz zagrozenia epidemicznego,

— o ile miaiy wplyw na wykonanie umowy.

W takim przypadku, o okolicznokiach, o ktorych mowa powyzej or^ ich wplywie na-wykonanie umowy

Wykonawca zobowi^any jest-niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pisnue oraz uzyskac pisemne

stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si? Wykonawca, jako sily wyzszej oraz

jej wplywu na wykonanie umowy.

Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona rowniez w przypadku, gdy odst^ienie od umowy b^dz

rozwig^anie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminow,

o ktorych mowa w niniejszej umowie, zostalo spowodowane okolicznosciami. lez^cymi po stronie

Zamawiajj^cego.

§5 .

1. Zamawiaj^cy inoze skorzystac z prawa do rozwi^zania niniejszej umowy:

a) w przypadku, gdy opoznienie w stosunku do terminu realizacji dostawy cz?sciowej, o ktorym mowa

w §2 ust.2 zd.2 umowy, przekroczy 14 dni (rozwi^zanie odpowiednio calej umowy b^dz cz?sci dotycz^cej

pozostalych dostaw.cz?sciowych);

b) w przypadku, gdy opoznienie w stosunku do terminu wymiany materialow biurowych na odpowiadaj^ce

warunkom okreslonym w niniejszej umowie, wynikaj^cego z §1 ust.3 umowy, przekroczy 14 dni;

c) w przypadku ujawnienia ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemnic? Zamawiaj^cego.

2. Rozwi^anie umowy pod rygorem niewaznosci winno nast^ic poprzez pisemne oswiadczenie zlozone

Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowi^ce podstaw? rozwi^zania umowy. Rozwi^zanie umowy

nast?puje ze skutidem natychmiastowym w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia.

3. W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cemu przysluguje uprawnienie do naliczenia Wykonawcy

(niezaleznie od inriych kar umownych) kary umownej, o kto :ej mowa w §4 ust.l lit.a umowy, z zastrzezeniem

§4 ust.4 umowy.

A
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5. W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawcy przysiuguje wyl^cznie wynagrodzenie nalezne z tytulu

wykonania cz^sci umowy, pomniejszone o wartosc kar umownych naleznydi Zamawiaj^cemu na podstawie

niniejszej umowy.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniosl zabezpiecz^e nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl (slownie:

.), CO stanowi 5% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesione zostalo w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,

o ktoiych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi

zostac dokonana z zacbowaniem ci^iosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosd. O zamiarze

dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego

z. odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona i, potwierdzona

stosownym aneksem do tunowy.

3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostm^ zgodnie z art 151 Prawa zamowien publicznych.

Zabezpieczenie nale:^ego wykonania umowy zostanie zwrocone w terininie do 30 dni licz^c od dma

podpisania protokoiu odbioru koncbwegp do wysokosci 70 % wniesionego zabezpieczenia. Pozostaie do 30 %

wniesionego zabezpieczenia nale:^tego wykonania umowy zostanie zwrocone nie ppzniej niz w 15 dmu po

uplywie okresu r^kojuii za wady.

4. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpiecz^a (jego cz^sci), Zamawiaj^cy nie moze

zostac pozbawiony mozliwosd wyst^pienia z. roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosd zabezpieczenia (jezeli

zabezpieczenie zostalo wniesione w foraiie dokumentu - w okresie waznosd dokumentu).

§7

. Zapisy dotycz^ce poufnosci w NFZ

1. W trakde trwania umowy, a takze po jej zakonczeniu Wykonawca, jego. praco\micy oraz iime osbby lub

podmioty, ktore wyst^puj^ po stronie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy, zobowi^zane s% do

zachowania w tajemnicy wszelkich. informacji oraz danych dotycz^cych Zamawiaj^cegp uzyskanych w trakde

realizacji umpwy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za

dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, w tym takze podwykonawcow oraz dalszych

podwykonawcow, ktorymi posluguje si? wykonuja.c obowi^zki Wynikaj^ce z niniejszej umowy.

Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy. U.jawiiienie ktorejkolwiek

informacji stanowi^cej tajemnic? uprawnia Zamawiaj^cego do rozwi^ania umowy i naliczenia Wykonawcy kary

umownej w wysokosd wskazanej w § 4 ust. 1 lit. a umowy, a takze do powiadomienia stosownych organow.

2. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^ane s^ dp zachpwania w tajemnicy informacji zastrzezonych jako

tajemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w pbowi^zujacych przepisach,

uzyskanych w trakde realizacji umowy niezaleznie od form przekazania ty'ch informacji oraz ich zrodla.

3. Wykonawca o^adcza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjna, dotycz^c^ RODO* oraz

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

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

gdy obowi^ek taki spoczywa na Wykonawcy.

*RODO - ro^on^d^^nie Varlamentu E' uropejskkgo i K' ady (UE) 20161679 ̂  dnia 27 kwietnia 2016 r w sprame ochrony

osobfisyct^ych w syificii(ku ̂ priytwars^niem danych osohonych i iv spt

dyrektpwy 95146! WE (ogolne rospor^d^ynie o oehronie danych) (Dc(.

5

2wie swoMnegoprvpplyivu takich danych orat^.uchyknia

Ur^XJEEIW:^ 04.05.2016).
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4. Klauzula infotmacyjna dot. przetwarzania danych oscbowych wraz ze ■Nraorem oswiadczenia o zobowi^zaniu
do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik nr 2 do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie Wykonawca

przedklada osobie, o ktorej mowa w § 2 ust.5 mnowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.

§8
Mechanizm podzielonej pl^atnosci - jeieli dotyczy
1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b^dzie realizowal platnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

platnosci tzw. split payment, wyi^cznie przy platnosciach bezgotowkowych — polecenie przelewu lub polecenie
zaplaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub uslug wymienionych w zal^czniku nr 15 do" ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz.U.2020 poz.106 ze zm.).

2. Mechanizm podzielonej platnosci nie b?dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia •
pozostej^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umo^rae, a takze za swiadczenia zwolnione
z VAT lub opodatkowane stawk^ 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dpkonywanie przez^ Zama^aj^cego platnosci w systemie
podzielonej platnosci.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszyst^ch wystawionych przez Wykonawc?
fakturach jest rozUczeniowym rachunkiem firmowym — rachunek VAT.

§9
Postanowienia koAcowe

1. Umowa niniejsza zawarta zostaia w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ stosuje si? przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz ustawy Kodeks cywilny.

3. Umowa b?dzie realizowana zgodnie z ofert^Wykonawcy zlozon^w zamowieniu nr 8/pn/2020.
4. Przez dni roboc^e^ o ktorych mowa w niniejszej iimowie, Strony rozumiej^ dni od ppniedzialku do pi^tku

za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy, przy uwzgl?dnieniu wyjflitkow w niej przewidzianych,

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

wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrpwia (Katowice).
7. Umow? sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa

Zamawiaj^cy.

ZAMAWIAJ4CY . WYKONAWCA

Zatac7niki do umowy:
1) Zaieia^ik nr 1 do umowy — Opisprs(e^iotu t^amowienia i kalkuhga cenowa;
2} Zaicicsinik nr 2 do umoi^ — KJaut^Ia tnjormaiyjna dot. przetwarzania danych osohowych wra^ ^ wczorem oswiadazenia o s^obowitis^aniu

do szp^howaniapotifnosci;
3) Zaleicznik nr 3 do umowy —pelnomocnictwo Qeizeli dotya^y).

naczbunik
.  P.O. KIEROWNIKA v"

DzialurnwcstycjiiZamfiwicn Publicznych „ NAeZJilWJSfNarodowcgtFohtoujC
^(^fj^'^^uszu-ZdrowiawKatowicach ^^iC^arzvna Klis . Gldwny Ksi?gowy

Z' Slqskiego Oddziaiu Wojewddzklego
Mariusz Part\}icn Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.^^riyKQ KIRROWMK g V- )

Dziidu Flanowania t Anjillz Bkonomicznych ^
'S|«lsklego Oddziaiu Wojewodzkiego i »Zdrowia wKaiowicach \_J ni9' Teresa Uzdows'

Krzysztof Wojvik
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Zaiqcznik nr 2 do wzoru umowy - klauzula infprmacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
o6wiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnoSci

KLM /l LA IM-OUM

l)()l\C/\r\ I'KZL IW SL\SklM()l)l)/KI.I WOJI WOD/KliM M/I)\N\CII
()SC)1U)\\^( II I'KVrOWMKOW M)\rUMIi:M VW ZWIXZKI ZZ\\\ VRCIIM

I kr\LI/\( MA UMOWX (p/p)

Zgodnie z art. 14 ust. I 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 (Ogolne

rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^pujqce informacje:

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ,

w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktorym mog^ si? Panstwo

skontaktowac w nast^puj^cy spospb:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc4 platformy ePUAP,
■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Slqski Oddzial Wojewodzki NFZ
mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob:

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

" telefonicznie: na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Slqskiego OW NFZ www.nfz-

katowice.pl,

■ e-mailem: 10D@nfz-katowice.pl

IA :■ i
,  ̂

Panstwa dane osobowe b^d^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegajqcego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku postppowania o udzielenie zamowienia publicznego na dostaw? materialow biurowych
w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr postppowania:
8/pn/2020), prowadzonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych (dalej ,5pzp")
oraz zapewnieniu ochrony informacji udostepnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.
'i ODBIOTC^^
Odbiorcami Panstwa danych osobowych mog^ bye podmioty posiadaj^ce upowamienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego. Dane osobowe mog^ zostac
przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego
P|ZR©DlS)!l»Me^^^ \C\\
Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy - rowniez podwykonawcow, w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Panstwa dane osobowe b^d^ przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikaj^cy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

rjy

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczy przyshiguje:
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;
■ prawo do sprostowania danych;
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Nrzam6wienia: 8/pn/2020
Zai^czhik nr 2 do wzoru umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem

. o§wiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania pdufnosci

■ prawo do ograniczenia przetwarzania;

■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarz^ia;

■ prawo do wniesienia skargi dp Prezesa Urzpdu Ochrony Danych Osobowych.

Kazde z w/w ̂ dah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

INFORMACJAiO WYM0GD PODANI^

P.odanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezbpdne dla realizacji posianowieh umowy, zawartej
w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJH

ORAZ PROFILOWANIA
J

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

(imif i nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawcp podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Slqskiego OWOTZ w Katowicach, z uwagi na udostppnianie Infonhacji Pbufhych, zobowi^je
sip do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Pbufnych uzysk^ych podczas realizacji
' umowy, przedmiotem ktorej jest dostawa materialow biurowych
w okresie realizacji zamowienia, atakze po wygasnipciu lub rozwiqzaniu umowy,miezaleznie
od formy w jakiej zostaty mi przekazane;

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

miejscowoic, data czytelnypqcfyfis

C9J
[^"szuZdrowiiiw Katowicach

^^ysztof WoiciP

RADCAyPafi'-"

wgf Teresa Uzou wv



Nrzanidwiehia: 8/pn/2020 formularz wykaz dostaw

WYKAZDOSTAW

(WVKONANYCH LUB WYKONYWANYCH)

UWAGA!

Wypetniajqc niniejszy formularz nalezy uwzgi^dnic zasady pplsane w pkt V pkt 1 ppkt 2 siwz.

Lp. Przediniot dostawy Wartosc dostawy
(brutto w ztotych)

Data v^konania
dbstewy.

(dzien,jniesiqc, rok)

Podmipt,
na rzecz ktorego dostawa

zostata ̂ kpaana (lub jest
nadal wykonywana)
- podac nazwq i adres

Dostawa Tiykonana
(umowa wykonana),

czy nadal
wykonywana

— podac informacj^
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'
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Nrzamowienia: 8/pn/2020 formularz wykaz dostaw

Wraz z nitiiejszym formularzem Wykonawca sMada dowody, o ktdiych mowa wpkt VIpkt 3 lit.b SIWZ.

Formularz wtaz z dowodami sMadany jest na wezwanie Zamawiaiqcego w terminie ina zasadach opisanych wSIWZ.

ImiQ i nazwisko upefnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

nrigr n

WiMY

2

Uzdowska


