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PRZETARG NIEOGRANICZONY

Pakiet I - dostawa zestawow komputerowych oraz dtukarek

Pakiet II - dostawa komputerow przenosnych wraz z osprz^tem

DOSTAWA ZESTAWOW KOMPUTEROWYCH, DRUKAREK ORAZ KOMPUTEROW

PRZENOSNYCH WRAZ Z OSPRZ^TEM

zat^cznikami do niniejszej SIWZ s^:

1. formularz oferty - Pakiet I

2. formularz oferty - Pakiet II

3. formularz opis przedmiotu zamowienia - Pakiet I

4. formularz opis przedmiotu zamowienia - Pakiet II

5. formularz opis rownowaznosci - Pakiet I

6. formularz opis rownowa^osci - Pakiet 11

7. formularz wykaz dostaw - Pakiet I / Pakiet II

8. wzor umowy ( Pakiet I/Pakiet II) wraz z zal^cznikaiiii do umowy:

-umowa o zachowaniu poufhosci,

-wzor protokohi odbioru ilosciowego

^klauzuia informacyjna RODO

9. wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc - Pakiet I

10. wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc - Pakiet II

11. wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 - Pakiet I

12. wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 - Pakiet H

13. wzor oswiadczenia - gfupa kapitalowa Pakiet I

14. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa Pakiet 11
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Nr zam6wienia; 12/pn/2020

L Nazwa (firma^ oraz adres Zamawiaiacego

Narodpwy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha -13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapiibliczne@nfz-katowice.pI. strpna intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.).
Wartosd szacunkowa zamdwienla nie przekracza kwoty 139.000 euro.

Rodzaj zamdwienia: dostawa.

Numer post^powania

Postppowariie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone Jest numerem 12/pii/2020 Wykonawcy we
wszelkich kontaktach z Zamawiajqcym proszeni s^ o powolywanie sip na ww. numer.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takie „SIWZ" mowa jest o "pzp"
lub „ustawie", nalezy przez to rozumied ustawp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekroc
w SIWZ jest mowa o „rozporzqdzeniu w sprawie dokumentdw" lub „rozporzqdzeniu", nalezy przez to rozumied

rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze 2gdad

zamawiajqcy od wykonawcy w postppowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. z 2016, poz.1126 ze zm.). Ilekrod
w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", nale2y przez to rozumied ^l^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego
Funduszu Zdrowia (zwany rdwnie^ ̂ lOW NFZ lub ^l^skim OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach"
nalezy przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c.

III. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa zestawdw komputerowych, drukarek oraz komputerdw przeno^nych wraz
z osprzptem dla Sl^skiego Oddziahi Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zasadami

okre^lonymi w SIWZ, w tym zgodnie z formularzem opis przedmiotu zamdwienia i wzorem umowy.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien fCPVI: 30213000-5 komputery osobiste; 30213100-6 komputery przeno^ne;
30231300-0 monitory ekranowe; 30232110-8 drukarki laserowe.

Przedmiot zamdwienia zostal podzielony na 2 Pakiety;

a) PAKIETI - dostawa zestawdw komputerowych oraz drukarek

b) PAKIET II - dostawa komputerdw przenosnych wraz z osprzptem

Przedmiot zamdwienia w Pakiecie I obejmuje dostawp:

1) Komputer stacjonamy TYP 2 - 10 szt.

2) Monitor komputerowy do komputera stacjpnamego TYP 2 -10 szt.

3) Komputer stacjonamy TYP 1 - 45 szt.

4) Monitor komputerowy do komputera stacjonamego TYP 1 - 45 szt.

5) Drukarki laserowe monochromatyczne - 5 szt.

Przedmiot zamdwienia w Pakiecie II obejmuje dostawp:

1) Komputer przenoSny TYP 2-10 szt

2) Komputer przeno^ny TYP 1 - 60 szt

3) Monitor TYP 2 - 10 szt.
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4) Monitor TYP 1-60 szt.

Realizacja zam6wienia w kazdym z pakietdw b?dzie przebiegata na warunkach okre^lonych we wzorze umowy

(pakiet I/pakiet II). Wzdr umowy (pakiet I/pakiet II) okre^la zasady ewentualnej zmiany postanowien umowy

w stosunku do tre^ci oferty na dany pakiet, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy.

Na etapie realizacji umowy, w trakcie odbioru jako^ciowego dostarczonego sprz^tu, Zamawiaj^cy zastrzega sobie

moiliwo^6 dokonania badania losowo wybranych komputer6w pod k^tem spelniania wymagan umowy.

Badanie nast^pi przy uzyciu programu (testy) wskazanego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia. Zamawiaj^cy

mo2e podj^d decyzj? o przeprowadzeniu badania pod nadzorem bieglego-rzeczoznawcy.

Uwaga!

Zamawiaj^cy zastrzega, i2 zawarcie umowy winno nast^pid do dnia 31.12.2020 r. Zawarcie umowy po tym terminie

CO do zasady nie jest moiliwe z uwagi na finansowanie zadan obj^tych zamdwieniem z rzeczowego planu

inwestycyjnego NFZ na rok 2020. Zgodnie z regulacjami obowi^j^cymi w NFZ wahinkiem flnansowania zadan

z planu roku 2020 jest zawarcie umowy (udzielenie zamdwienia) do dnia 31.12.2020 r. Wobec powyiszego

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do odst^pienia od zawarcia umowy.

2. Wvkonawca winien zlo^yd nast^puj^ce o^wiadczenia. ktdrych tre^d znajduje si? w formularzu oferty:

a) OSwiadczamy i zobowi^zujemy si?, i± dostarczony przez nas przedmiot zamdwienia b?dzie febrycznie nowy

oraz b?dzie pochodzil z biei^cej produkcji, tj. b?dzie wyprodukowany nie wczeSniej ni2 w 2020 r.

b) OSwiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamdwienia b?dzie wyprodukowany

zgodnie z obowi^j^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni warto^ciowy i nadaj^cy si?

do u2ywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodno^ci CE.

c) OSwiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany i dostarczony przez nas przedmiot zamdwienia pochodzi

z legalnego zrddia, b?dzie obj?ty pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w SIWZ)

zawartych w cenie i ̂ wiadczonych przez sied serwisow^ producenta lub przedstawiciela producenta.

»Pod poj?ciem „producent" uZytym w pkt III SIWZ, a takze w §10 ust.l lit. c wzoru umowy, nale^ rozumied

rdwnie2 „przedstawiciela producenta". Pod poj?ciem „przedstawiciel producenta" nalezy za5 rozumied podmiot

formalnie upowatniony przez producenta do wykonania w imieniu producenta okre^lonych czynnosci.

O^wiadczenia wymienione powy^ej stanowi^ tre^d oferty, a tym samym nie stanowi^ dokumentdw w rozumieniu

art.25 ust.l pkt 2 pzp orazrozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,

jakich mo2e 2^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (t.j. Dz. U. z,2020 r. poz.

1282).

3. Przedmiot rdwnowa2nv do opisanego w SIWZ

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamdwied publicznych, przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywad przez

wskazanie zriakdw towarowych, patentdw lub pochodzenia, ̂ ddla lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje

produkty lub ushigi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, je2eli mogloby to doprowadzid do

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektdrych wykonawcdw lub produktdw, chyba 2e jest to uzasadnione

specyfik^ przedmiotu zamdwienia i zamawiaj^cy nie moie opisad przedmiotu zamdwienia za pomoc^ dostatecznie

dokladnych okre^len, a wskazaniu takiemu towarzysz^ wyrazy "lub rdwnowazny".
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Stosownie do art. 30 ust. 5 pzp Wykonawca, ktdry powohije si? na rozwi^nia rdwnowaiaie opisywanym przez

zamawiajqcego, jest obowi^zany wykaza6, oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane

spelniaj^ wymagania okre^lone przez zamawiaj^cego.

Maj^c na uwadze powyisze, a taki:e fakt, it jest to uzasadnione specyfik^ przedmiotu zamdwienia oraz,

ze Zamawiaj^cy nie mo±e opisad przedmiotu zamdwienia za pomoc^ dostatecznie dokiadnych okre^len,

Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawc? przedmiotu rdwnowainego do opisanego w SIWZ

w zakresie, w jakim wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamdwienia, irddlo

lub szczegdlny proces, ktdry charakteryzuje produkty lub ushigi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?,

z zachowaniem zasad i przy spehiieniu wymogdw opisanych w SIWZ.

Pakiet I:

Spelnienie warunku rdwnowamo^ci Wykonawca zobowi^zany jest wykazad na wypelnionym, podpisanym

i zal^czonym do oferty formularzu opts rdwnowaino^ci - Pakiet I. Formularz opis rdwnowaimo^ci - Pakiet I

nale2y wypelnic przy uwzgl?dnieniu wskazdwek zawartych w niniejszym punkcie SIWZ, a takie w tre^ci samego

formularza.

System operacyjny - pkt 1 poz. 12, pkt 3 poz. 12 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet I

Zamawiajqcy dopuszcza moZliwo^d zaoferowania przedmiotu rdwnowa^ego w odniesieniu do przedmiotu

zamdwienia opisanego w ww. punktach formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet 1.

JeZeli Wykonawca oferuje system operacyjny zgodny z systemem wskazanym w pkt 1 poz. 12, pkt 3 poz. 12

formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet I, obowi^zany jest zlo^d tylko formularz opis przedmiotu

zamdwienia - Pakiet I.

Jezeli Wykonawca oferuje system rdwnowaZny do ww. (w zakresie ktdregokolwiek z punktdw pkt 1 poz. 12, pkt 3

poz. 12 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet I) zobowiqzany jest zioty6 oprdcz formularza opis

przedmiotu zamdwienia - Pakiet I rdwnie^; formularz opis rdwnowai;no^ci - Pakiet I. W takim przypadku

Wykonawca wypelniaj^c formularz opis rdwnowaino^ci winien wskazad nazwy oferowanych systemdw

operacyjnych, a takie nazwy producentdw oferowanych systemdw oraz przedstawid w cz?^ci opisowej formularza,

opisy systemdw operacyjnych rdwnowaznych.

Opisy te winny wykazad (udowodnid) rdwnowaZnoSd oferowanych przez Wykonawc? systemdw operacyjnych

lub systemu operacyjnego w zakresie wszystkich standarddw technicznych, uiytkowych, funkcjonalnych

i jako^ciowych, ktdre winny byd na poziomie nie gorszym od parametrdw reprezentowanych przez odpowiadaj^cy

im system operacyjny wskazany przez Zamawiajqcego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia, na zasadach

opisanych w niniejszym punkcie (III.3) SIWZ.

Kazdy z oferowanych systemdw operacyjnych rdwnowaznych winien zapewnid poprawn^ wspdlprac? z wszystkimi

urz^dzeniami oraz aplikacjami Zamawiaj^cego przystosowanymi do wspdlpracy z systemami operacyjnymi rodziny

Windows.

Opis rdwnowaZno^ci

Za rdwnowazny system operacyjny uwaZa si? system operacyjny spehiiaj^cy standardy techniczne, uZytkowe,

flmkcjonalne i jako^ciowe systemu wymaganego przez Zamawiaj^cego w zakresie wszystkich parametrdw

technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych i jako^ciowych oraz wspdlpracuj^cy bez zakldceh z systemami,

ushigami i oprogramowaniem:

-Microsoft Office 2016,

-Microsoft Exchange 2013,

-Microsoft Active Directory Domain Services, w tym polisy GPO i WSUS 3.0,

-oraz systemem zakupionym w ramach umowy na ̂ wiadczenie Ushig Subskrypcji Systemu Informatycznego

Wspomagania Dzialalno^ci Narodowego Funduszu Zdrowia, zawartej pomi?dzy Central^ Narodowego Funduszu

Zdrowia w Warszawie a Kamsoft S.A. z siedzibq w Katowicach - umowa nr 34/2019 z dnia 29 marca 2019 r.
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zawarta przez NFZ z siedzib^ w Warszawie.

Przez spelnienie przez system operacyjny standard6w technicznych, u^kowych, funkcjonalnych i jako^ciowych

systemu wymaganego przez Zamawiaj^cego naleZy rozumied fakt, ii, odpowiada on co najmniej takiemu poziomowi

fimkcjonalnemu, uiytkowemu, jako^ciowemu i technicznemu, co system operacyjny wskazany z nazwy przez

Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu zamowienia oraz b^dzie na nim poprawnie dziaiac calo^c

oprogramowania posiadanego przez Zamawiaj^cego, a w szczegdlno^ci modufy Systemu Informatycznego
dostarczane w ramach umowy, o ktdrej mowa wy2ej.

Pakiet 11:

Spelnienie warunku rownowaZnosci Wykonawca zobowiqzany jest wykazad na wypelnionym, podpisanym
i zal^czonym do oferty formularzu opis rdwnowaZno^ci - Pakiet II. Formularz opis rdwnowaZno^ci - Pakiet II,
naleZy wypelnid przy uwzgl?dnieniu wskazdwek zawartych w niniejszym punkcie SIWZ, a takZe w tre^ci samego
formularza.

1) System operacyjny - pkt 1 poz. 11 oraz pkt 3 poz. 11 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet 11
Zamawiajqcy dopuszcza moZliwo^d zaoferowania przedmiotu rdwnowaZnego w odniesieniu do przedmiotu
zamdwienia opisanego w ww. punktach formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet II,
JeZeli Wykonawca oferuje system operacyjny zgodny z systemem wskazanym w pkt 1 poz. 11 oraz pkt 3 poz. 11
formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet II, obowi^zany jest zloZyd tylko formularz opis przedmiotu
zamdwienia - Pakiet II.

JeZeli Wykonawca oferuje system rdwnowaZny do ww. (w zakresie ktdregokolwiek z punktdw pkt 1 poz. 11 oraz
pkt 3 poz. 11 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet II) zobowiqzany jest zloiyd oprdcz formularza opis
przedmiotu zamdwienia — Pakiet II rdwniez formularz opis rdwnowaino^ci — Pakiet 11. W takim przypadku
Wykonawca wypelniaj^c formularz opis rdwnowaino^ci winien wskazad nazwy oferowanych systemdw
operacyjnych, a takze nazwy producentdw oferowanych systemdw oraz przedstawid w cz^Sci opisowej formularza,
opisy systemdw operacyjnych rdwhowainych.

Opisy te winny wykazad (udowodnid) rdwnowainoSd oferowanych przez Wykonawc^ systemdw operacyjnych
lub systemu operacyjnego w zakresie wszystkich standarddw technicznych, uzytkowych, funkcjonalnych
i jakoSciowych, ktdre winny byd na poziomie nie gorszym od parametrdw reprezentowanych przez odpowiadaj^cy
im system operacyjny wskazany przez Zamawiajqcego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet II, na
zasadach opisanych w niniejszym punkcie (III.3) SIWZ.

KaZdy z oferowanych systemdw operacyjnych rdwnowa^nych winien zapewnid poprawn^ wspdlprac? z wszystkimi
urz^dzeniami oraz aplikacjami Zamawiajqcego przystosowanymi do wspdlpracy z systemami operacyjnymi rodziny
Windows.

Opis rdwnowa:zno^ci

Za rdwnowaSny system operacyjny uw^ si? system operacyjny spelniajgcy standardy techniczne, u2ytkowe,
funkcjonalne i jako^ciowe systemu wymaganego przez Zamawiaj^cego w zakresie wszystkich parametrdw
technicznych, uZytkowych, funkcjonalnych i jako^ciowych oraz wspdlpracujqcy bez zakldceh z systemami,
usiugami i oprogramowaniem:

-Microsoft Office 2016,

-Microsoft Exchange 2013,

-Microsoft Active Directory Domain Services, w tym polisy GPO i WSUS 3.0,

-oraz systemem zakupionym w ramach umowy na ̂ wiadczenie Ushig Subskrypcji Systemu Informatycznego
Wspomagania DzialalnoSci Narodowego Funduszu Zdrowia, zawartej ppmi?d2^ Central^ Narodowego Funduszu
Zdrowia w Warszawie a Kamsoft S.A. z siedzib^ w Katowicach — umowa nr 34/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

zawarta przez NFZ z siedzib^ w Warszawie.
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Przez spelnienie przez system operacyjny standard6w technicznych, uiytkowych, fimkcjonalnych i jako^ciowych

systemu wymaganego przez Zamawiajqcego nale2y rozumie£ fakt, ii odpowiada on co najmniej takiemu poziomowi

fiinkcjonalnemu, uiytkowemu, jako^ciowemu i technicznemu, co system operacyjny wskazany z nazwy przez

Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia oraz b^dzie na nim poprawnie dzialad caio^d

oprogramowania posiadanego przez Zamawiaj^cego, a w szczegdlno^ci moduly Systemu Informatycznego

dostarczane w ramach umowy, o ktdrej mowa wyzej.

2) Standardy, certyfikaty

Pakiet I:

Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamdwienia zgodnego ze standardem albo certyfikatem

rdwnowainym do standardu albo certyfikatu wskazanego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet I,

w nastfpuj^cych przypadkach:

1) certyfikat ISO 9001:2015 na proces projektowania i produkcji:

- oferowanych komputerdw - pkt 1 poz. 14 oraz pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet I

- oferowanych urz^dzeh (dotyczy monitordw) - pkt 2 poz.3 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet 1.

W przypadku zaoferowania komputerdw lub monitordw zgodnych z certyfikatem rdwnowa^ym, Wykonawca

obowi^zany jest podad w formularzu opis rdwnowa^o^ci - Pakiet I nazw? certyfikatu rdwnowaZnego na proces

projektowania i produkcji oferowanych komputerdw do wskazanego przez Zamawiaj^cego;

2) standard EPEAT Gold :

- oferowanych komputerdw - pkt 1 poz, 14 oraz pkt 3 poz. 14, formularza opis przedmiotu zamdwienia

Pakiet I,

- oferowanych urz^dzen (dot. monitordw) - pkt 2 poz.3 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet I.

W przypadku zaoferowania urz^dzen zgodnych ze standardem rdwnowai&iym do standardu EPEAT Gold,

Wykonawca obowi^zany jest podad w formularzu opis rdwnowaZno^ci - Pakiet I nazw? standardu

rdwnowa2nego;

3) standard EPEAT:

- oferowanych urzqdzen (dot. monitordw) - pkt 4 poz. 3 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet I.

W przypadku zaoferowania urz^dzeh zgodnych ze standardem rdwnowa^nym do standardu EPEAT,
Wykonawca obowi^any jest podad w formularzu opis rdwnowaZnoSci - Pakiet I nazw? standardu

rdwnowainego;

4) maksymalna glo^noSd jednostki centralnej mierzona zgodnie z norm^ ISO 7779, oraz wykazana zgodnie

z normq ISO 9296 - pkt 1 poz. 14, pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet I.

W przypadku zaoferowania komputerdw, w ktdrych gloSno^d jest mierzona zgodnie z normq rdwnowaZn^ do

normy ISO 7779 lub wykazana zgodnie z norm^ rdwnowaZn^ do normy ISO 9296 Wykonawca obowi^zany jest

podad w formularzu opis rdwnowa&io^ci nazw? normy lub norm rdwnowa^nych.

JeZeli Wykonawca oferuje przedmiot zamdwienia zgodny ze standardami oraz posiadaj^cy certyfikaty wskazane

wytej w pkt 1 - 4, Wykonawca wypehiia tylko formularz opis przedmiotu zamdwienia.

Jeieli Wykonawca oferuje przedmiot zamdwienia:

a) posiadaj^cy certyfikat rdwnowa&iy do certyfikatu wskazanego powyzej lub

b) zgodny ze standardem rdwnowainym do standardu wskazanego powy^:ej lub

c) zgodny z norm^ rdwnowazn^ do ktdrejkolwiek wskazanej powyzej,

- Wykonawca jest zobowi^zany wypehiid oprdcz formularza opis przedmiotu zamdwienia rdwniei formularz onis

rdwnowazno^ci. podaj^c nazw? danego certyfikatu, normy lub standardu rdwnowa^ego stosownie do postanowieh
ppkt 1-4.
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Pakiet 11:

Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamdwienia zgodnego ze standardem albo certyfikatem
rdwnowaznym do standardu albo certyfikatu wskazanego w fonnularzu opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet II,

w nast^puj^cych przypadkach:

1) standard EPEAT:

- oferowanych komputerdw - pkt 1 poz. 15 oraz pkt 3 poz, 15 formularza opis przedmiotu zamdwienia -
Pakiet II,

- oferowanych urz^dzeh (dot. monitordw) - pkt 2 poz. 3 oraz pkt 4 poz. 3 formularza opis przedmiotu

zamdwienia - Pakiet U.

W pr^adku zaoferowania urzqdzen zgodnych ze standardem rdwnowa^nym do standardu EPEAT,

Wykonawca obowiqzany jest podac w formularzu opis rdwnowa:zno^ci - Pakiet II nazw? standardu
rdwnowa^ego;

JeZeli Wykonawca oferuje przedmiot zamdwienia zgodny ze standardami oraz posiadajqcy certyfikaty wskazane
wyZeJ w pkt 1, Wykonawca wypehiia tylko formularz opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet II.

JeZeli Wykonawca oferuje przedmiot zamdwienia:

a) posiadaj^cy certyfikat rdwnowa^ny do certyfikatu wskazanego powylej lub

b) zgodny ze standardem rdwnowa2aiym do standardu wskazanego powy2:ej lub
c) zgodny z normq rdwnowaZnq do ktdrejkolwiek wskazanej powyzej,

- Wykonawca jest zobowi^zany wypelnid oprdcz formularza opis przedmiotu zamdwienia rdwniez formularz opis
rdwnowazno^ci. podajqc nazw? danego certyfikatu, normy lub standardu rdwnowatoego stosownie do postanowieh
ppkt 1.

Uwaga: wsz^dzie tarn, gdzie w SIWZ pojawiajq si^ okreslenia wskazujqce znaki towarowe, patent lub pochodzenie
przedmiotu zamdwienia, zrodlo lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez
konkretnego wykonawc^ nalezy przyjqc, ze wskazaniu takiemu towarzyszq wyrazy „lub rownowazny". Podanym
standardem lub certyftkatom towarzyszy wskazanie, iz dopuszcza si^ rozwiqzania rownowazne opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzyszq wyrazy „ lub rownowazne

4. Dokumentv potwierdzaiace. 2e oferowana dostawa odpowiada wvmaganinm nkre^lonvm przez Zamawiaiaceeo.
Na podstawie art. 25 ustl pkt 2 pzp oraz §13 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo^e ̂ dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie
zamdwienia ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282), Zamawiajqcy 2^da od Wykonawcy - w celu potwierdzenia, ze
oferowana dostawa odpowiada wymaganiom okreSlonym przez Zamawiaj^cego — zIoi:enia na wezwanie
Zamawiaiacego nizej wymienionych dokumentdw:

Pakiet I:

1) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera stacjonarnego typ 2 (dot. pkt 1 formularza opis
przedmiotu zamdwienia — Pakiet I) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego
komputera;

2) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego do komputera stacjonarnego typ
2  (dot. pkt 2 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet I) ze wskazaniem nazwy producenta oraz
nazwy modelu oferowanego monitora;

3) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera stacjonarnego typ 1 (dot. pkt 3 formularza opis
przedmiotu zamdwienia ~ Pakiet I) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego
komputera;
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4) Opis - specyHkacja techniczna oferowanego monitora komputerowego do komputera stacjonarnego typ
1 (dot. pkt 4 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet I) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy
modelu oferowanego monitora.

5) Opis - specyfikacja techniczna oferowanej drukarki laserowej monochromatycznej (dot. pkt 5 formularza
opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet I) ze wskazaniem na2wy producenta oraz nazwy modelu oferowanej

drukarki.

Pakiet II:

1) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera przenoSnegd typ 2 (dot. pkt 1 formularza opis
przedmiotu zamdwienia - Pakiet II) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego

komputera;

2) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego do komputera przenoSnego

typ 2 (dot. pkt 2 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet II) ze wskazaniem nazwy producenta

oraz nazwy modelu oferowanego monitora.

3) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera przenoSnego typ I (dot. pkt 3 formularza opis

przedmiotu zamdwienia - Pakiet II) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego

komputera;

4) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego do komputera przenoSnego

typ 1 (dot. pkt 4 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet II) ze wskazaniem nazwy producenta

oraz nazwy modelu oferowanego monitora.

Opisy - specyfikacje techniczne obok ww. nazw producentdw oraz nazw modeli winny potwierdzad, 2e konkretny

oferowany model, odpowiada wymaganiom opisanym przez Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu

zamdwienia. Autentyczno^d Opisdw - specyfikacji technicznych musi zostad po^wiadczona przez Wykonawc? na

i^danie Zamawiaj^cego. Opisy - specyfikacje techniczne winny zostad zloione z zachowaniem formy okreslonej

rozporzqdzeniem w sprawie rodzaju dokumentdw.

Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostala najwyiej oceniona,

do zIo2enia w wyznaczonym, nie krdtszym nii 5 dni terminie, aktualnych na dzien zloi:enia ww. opisdw -

specyfikacji technicznych.

Uwaga! Zamawiaiacv dopuszcza na etapie realizacji umowy mo2liwo5d dostarczenia przez Wykonawc?, na jego

pisemny wniosek, innego modelu sprz^tu tego samego producenta nii model wskazany przez Wykonawc^ w Opisie

- specyfikacji technicznej odpowiednio oferowanego komputera lub monitora komputerowego, pod warunkiem

Igcznego spehiienia poniiszych przeslanek:

a) inny model sprz^tu tego samego producenta b^dzie spebiial wymogi opisane w zamdwieniu nr 12/pn/2020,

tj. nie b^dzie gorszy od modelu wskazanego w zal^czniku nr 1 do umowy (Opisie-specyfikacji technicznej);

b) cena za inny model sprz^tu nie b?dzie wyisza (tzn. mo2e byd niisza) od ceny za model wskazany

w zal^czniku nr 1 do umowy (Opisie-specyfikacji technicznej);

c) Wykonawca przedloiy Zamawiaj^cemu pisemne o^wiadczenie producenta (lub przedstawiciela producenta)

sprz^tu potwierdzaj^ce, it model sprz^tu wskazany w zal^czniku nr J do umowy (Opisie-specyfikacji

technicznej) nie jest mo2liwy do dostarczenia przez Wykonawc?.

Szczegdlowo reguluje t^ kwesti? wzdr umowy.

5. Okres oraz warunki swarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamdwienia

Wykonawca wiiiien zaoferowad 48-miesi§czn^ gwarancj^ oraz r^kojmi^ za wady na komputery stacjonarne wraz

z monitorami oraz 36-miesi^czna gwarancj? oraz r^kojmi^ za wady na dinkarki ( dot. Pakietu I) / 36-miesi^cznq
7
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gwarancj? oraz r^kojini? za wady na komputery przeno^ne \vi*az z monitorami ( dot. Pakietu 11) na warunkach

okre^lonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy i formularzu opis przedmiotu zamdwienia.

Bieg okresu gwarancji oraz r?kojmi za wady liczony b?dzie od ̂ ia podpisania protokohi odbioru jako^ciowego.

6. Tnne informacje.

1) Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwo^d skladania ofert cz^^ciowych. Niniejsze oznacza, ii Wykonawca mote

zloZyc ofert? wedle swojego wyboru: na pakiet I lub na pakiet II lub na obydwa pakiety zamdwienia.

Zapisy SIWZ odnosz^ si? odpowiednio do pakietu I i pakietu 11.

2) Kaidy Wykonawca mote ziotyd tyiko jedn^ ofert? na dany pakiet, zawieraj^cq jednq, jednoznacznie

opisan^ propozycj?. ZIozenie wi?kszej liczby ofert na ten sam pakiet lub oferty wariantowej spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert ziozonych przez Wykonawc? na dany pakiet.

3) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozUwo5ci skladania ofert wariantowych.

4) Zamawiaj^cy nie przewiduje motliwo^ci udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp.

5) J?zyk post?powania.

Wyja^nia si?, it zgodnie z zasadq wyratona 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 zamdwieA publicznych
wia^e si? z regulacja ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t.Dz.U.2019.1480 ze zm.), ktdra
formuhije zasad? utywania j?zyka polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?^ku polskim w art. 11 stanowi, it art. 5-10 tejte ustawy nie dotyczq
mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw
towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w
j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

7. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca mote powierzvd wykonanie cz?Sci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiajqcy na podstawie art. 36b ust.l pzp t^da wskazania przez Wvkonawc? cz?gci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wvkonawc? firm
podwvkonawcdw (patrz: formularz oferty).

3) Zamawiaj^cy nie t^da, aby Wykonawca, ktdry zamierza powierzyd wykonanie cz?5ci zamdwienia
podwykonawcy lub podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziahi w post?powaniu zamieszczal informacje o podwykonawcach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art.
25a ust.l pkt 1 pzp, chyba, te podwykonawca Jest jednoczeSnie podmiotem, na ktdrego zasoby Wykonawca
powohije si? na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spebiiania warunku udziahi
w post?powaniu (warunku dot. zdolno^ci zawodowej - posiadanie wymaganego do^wiadczenia).

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jeteli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywat si? na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spelniania
warunku udziahi w post?powaniu (warunku dot. zdolno^ci zawodowej - posiadanie wymaganego
do^wiadczenia), Wykonawca jest obowiqzany wykazad Zamawiaj^cemu, te proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia go w stopniu nie mniejszym nit podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Uwaga; stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nalety rozumiec umow? w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem sq ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz?5d
zamdwienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiajqcego wykonawcq a innym podmiotem
(podwykonawcy), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takte mi?dzy podwykonawcy
a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

»W zwiyzku z powytszym podwykonawcy w niniejszym zamdwieniu nie b?dzie producent sprz?tu lub
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oprogramowania, ani iaden irmy podmiot, od ktdrego Wykonawca za^pil towar w celu dalszej odsprzeda^y w

przyszlo^ci, o ile zakup nie zostai lub nie zostanie dokonany tylko i wyi^cznie w celu wykonania przedmiotowego

zamdwienia o udzielenie zamowienia publicznego.

IV. Termin i mieisce wykonania zamdwienia

Termin wykonania zamdwienia dla Pakietu I oraz Pakietu il:

a) dostawa przedmiotu zamdwienia winna nast^pic w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

b) licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszego zamdwienia winny

zostad udzielone na czas nieokre^lony.

Miejsce wykonania zamdwienia (miejsce dostawy) dla Pakietu I oraz Pakietu II: ul. Kossutha 13, 40-844

Katowice.

V. Warunki udzialu w postepowaniu dla Pakietu I oraz Pakietu II:

1. Zgodnie z art. 22 ust.l pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegad si? Wykonawcy, ktdrzy:

1) niepodlegaj^ wykluczeniu;

2) spetniaj^ warunki udzialu w post?powaniu, o ile zdstaly one okre^lone przez Zamawiajqcego w ogloszeniu
0 zamdwieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? warunek udzialu w post?powaniu dotycz^cy zdolno^ci zawodowej
(posiadanie do^wiadczenia).

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

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

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

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mo2e przedstawid
dowody na to, 2e podj?te przez niego ^rodki s^ ̂ starczaj^ce do wykazania jego rzetelnoSci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrzqdzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duczynienie
pieni?23ie za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujqce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wsp61prac? z organami Scigania oraz podj?cie konkretnych Srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, je2eli wobec Wykonawcy,
b?dqcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplynql okre^lony w tym wyroku okres obowiqzywania tego zakazu (art. 24 ust.S pzp).

» Zamawiaj^cy mo2e wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamowienia.

Warunek okreSlono zardwno dla pakietu I, jak i pakietu II

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu okre§Ionvch przez
Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ:

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

9
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W celu wykazania spehiienia warunku udziahi w post^powaniu dotycz^cego zdotao5ci zawodowej (posiadania

wymaganego doSwiadczenia), a opisanego poniiej, Wykonawca skiada o^wiadczenie (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1

SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lita, lit.b i lit.c SIWZ.

Wykonawca winien speinid warunek dbtycz^cy zdotao^ci zawodowej polegajqcy na naleZytym wykonaniu,
a w przypadku swiadczeA okresowych lub ci^glych rdwniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu skladania ofeit, a jeZeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest krdtszy - w tym okresie, przynajmniej jednej

dostawy sprz^tu kompiiterowego wykonanej lub wykonywanej.

Pakiet I

Pod poj^ciem wykonana dostawa naleZy rozumied zamdwienie polegaj^ce na dostarczeniu sprz^tu komputerowego
0 warto^ci nie niniejszej niZ 100 000 zl brutto, ktdrego realizacja zostala zakonczona (umowa zostaia zrealizowana).

Pod poj^ciem wykonywana dostawa naleZy rozumied zamdwienie b^d^ce w trakcie realizacji (umowa jest nadal
reallzowana) polegajqce na dostawie sprz^tu komputerowego, ktdrego pewna cz^Sd o warto5ci nie mniejszej niZ 100
000 zl brutto, zostaia juZ zrealizowana (uwaga: sytuacja ta dotyczy wylqcznie ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych.
JeZeli Wykonawca powola si? na wykonywanie dpsta^ stanowiqcej swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku
w^tpliwo^ci zobowiqzany b?dzie wykazad [udowodnid] okresowy lub ciqgly charakter ̂ wiadczenia).

Pakiet II

Pod poj?ciem wykonana dostawa naleZy rozumied zamdwienie polegaj^ce na dostarczeniu sprz?tu komputerowego
0 warto^ci nie mniejszej niZ 100 000 zl brutto, ktdrego realizacja zostaia zakonczona (umowa zostaia zrealizowana).

Pod poj?ciem wykonywana dostawa naleZy rozumied zamdwienie b?dqce w trakcie realizacji (umowa jest nadal
realizowana) polegaj^ce na dostawie sprz?tu komputerowego, ktdrego pewna cz?^d o warto5ci nie mniejszej niZ 100
000 zl brutto, zostaia juZ zrealizowana (uwaga: sytuacja ta dotyczy wylqcznie ̂ wiadczeh okresowych lub ci^glych.
Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie dostawy stanowiqcej swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku
wqtpliwo^ci zobowi^zany b?dzie wykazad [udowodnid] okresowy lub ci^gly charakter ̂ wiadczenia).

Jezeli Wykonawca skiada ofert? zardwno w Pakiecie I, jak i w pakiecie II zamdwienia, wystarczy ze wykaZe,
iz wykonat zamdwienie polegaj^ce na dostarczeniu sprz?tu komputerowego o wartoSci nie mniejszej niz
100 000 zl brutto.

Wykaz dostaw wykonanych -aw przypadku ^wiadczeh okresowych lub ciqglych rdwnieZ wykonywanych -
Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz dostaw wraz z podaniem ich warto5ci, przedmiotu, dat wykonania
1 podmiotdw, na rzecz ktdrych dostawy zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowoddw okreSlaj^cych, czy
te dostawy zostaly wykonane lub sq wykonywane naleZycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa powyZej,
sq referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego dostawy byly wykonywane,
a w przypadku Swiadczeh okresowych lub ci^glych sq wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczjmy
0 obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - oSwiadczenie Wykonawcy;
w przypadku ^wiadczeh okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych referencje b^dz mne dokumenty
potwierdzajqce ich naleZyte wykonywanie powinny byd wydane nie wczeSniej nii 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania ofert.

UWAGAI

♦ Odpowiednio, wykonanie lub wykonywanie kaZdej wykazanej dostawy musi zostad poparte dowodem, Ze dostawa
zostaia wykonana lub jest wykonywana nalezycie.
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♦ Informacje podane w formularsoi 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 dzie6, miesi^c i rok wykonania
(zakoriczenia) dostawy (umowa zostata zrealizowana); w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal
realizowana) - Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) zrealizowanej cz^^ci
dostawy z zaznaczeniem, iZ jest to zamdwienie nadal realizowane (umowa jest nadal realizowana).
♦Podajqc w formularzu wykaz dostaw wartoSd dostawy, Wykonawca:
- w przypadku dostawy wykonanej (umowa zostala zrealizowana) - wpisuje kwot? brutto w zlotych za calo^d
wykonanej dostawy, za^
- w przypadku dostawy wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - Wykonawca wpisuje zardwno kwot? brutto
w zlotych za zrealizowana juz w ramach calo^ci cz^i6 dostawy oraz kwot? brutto w zlotych stanowi^c^ warto^d
calej dostawy.
♦ Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwieh bylby szerszy (np. obejmowalby
rdwnie^ dostaw? innych elementdw, innego asortymentu lub inny rodzaj zamowienia, np. uslugi), Wykonawca
winien wyodr?bnid i podad dane dotycz^ce dostawy sprz?tu komputerowego.
W przj/padku podawania warto^ci Wykonawca winien 'wpisad zardwno kwot? brutto stanowi^cq warto^d calego
zamdwienia (umowy), jak i warto^d brutto samej dostawy sprz?tu komputerowego.
♦Wykonawca w formularzu wykaz dostaw podaje podmiot, na rzecz ktdrego dostawa zostala wykonana lub jest
nadal wykonywana, wskazujqc jego nazw? i adres.
♦Wykonawca podaje w formularzu wykaz dostaw infonnacj?, czy wykazana dostawa jest dostawy wykpnang, czy
nadal wykonywan^.

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid ka^dy

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

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

3, W zwiqzku z art, 22a ust.l pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca maze w celu potwierdzenia spelniania warunkow
udzialu w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego cz^sci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekanomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnychy
na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, ii „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ustl pzp,
wystapi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolno^ci zawodowej (doSwiadczeniu) innego podmiotu, udowodni
Zamawiajacemu, ze realizujac zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu,
w szczegdlnoSci przedstawiajac zobowiazanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiajacy oceni, ±q udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot jego zdolno^d zawodowa
(doswiadczenie), pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udzialu w post?powaniu oraz

3) Zamawiajacy zbada, ze nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ust.l pkt 13-22 pzp.

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

^ I ^^ ̂  Ua- 11/
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W celu oceny, czy Wykonawca polegajqc na zdolno^ci zawodowej (doSwiadczeniu) innych podmiotdw na zasadach
okre^lonych w art. 22a pzp, b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami w stopniu umoZliwiajqcym nale2yte
wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek Iqczqcy Wykonawc? z innymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dost^p do ich zasobdw, Zamawiajqcy Zqda wskazania w szczegdlno^ci:

a) podmiotu, ktdry udost^pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
b) zakresu dost^pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawc? pr^ wykoilywaniu zamdwienia
publicznego;

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

Ihformacje, o ktdrych mowa powyiej pod lit.a-d, winnv znale^d si^ w zobowi^zaniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobdw na potrzeby reali^cji zamdwienia.

Zobowiazanie podmiotu, o ktdrvm mowa wvzei, Wvkonawca zaiacza do ofertv>

Uwagal

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, je2eli zdolno^ci zawodowe podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie

potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunku udziahi w post^powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy i^da, aby Wykonawca w terminie okre^lonym przez Zamawiaj^cego:

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

b) zobowiqzal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?5ci zamdwienia, jeieli wykaie zdolno^ci

zawodowe, o ktdrych mowa w art. 22a ust. 1 pzp.

VA. Podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.5 nzn

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

VI. Wykaz o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacych snelnianie warunkdw udzialu w postenowaniu oraz

brak nodstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

I) aktualne na dzieh skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art 25a ust.1 pkt 1 pzp,
tj. te Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek udzialu w post?powaniu w zakresie
dotycz^cym zdolno^ci zawodowej (posiadanie wymaganego do^wiadczenia).

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

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

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

2) zobowiazanie innego podmiotu/podmiotdw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na
potrzeby realizacji zamdwienia (jeieli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innego
podmiotu/podmiotdw - patrz pkt V pkt 3 SIWZ).
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2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfe-katowice.pl informacji, o kt6rej mowa
w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przeka2e Zamawiajqcemu oSwiadczenie Wykonawcy o przynaleznoSci albo
braku przynale:znoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp.
W przypadku przynaleino^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca mo2e zXopft wraz z o^wiadczeniem
dokumenty b^di informacje potwierdzajace, ie powiazania z innym Wykonawca nie prowadza do zakt6cenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zambwienia.

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

O^wiadczenie winno zosta6 zloione w formie pisemnej.

Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zaiacznik do SIWZ^

3. Dokumenty skladane na wezwanie

Przed udzieleniem zam6wienia Zamawiajacy wezwie Wykonawc?, ktbrego oferta zostala najwyiej oceniona,

do zloienia w wyznaczonym, nie krdtszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzlen zloienia nast?pujacych

dokumentdw:

- w celu potwierdzenia spelniania warunku udziahi w postepowaniu:

a) wykaz dostaw (formularz wykaz dostaw) wykonanych a w przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ciaglych

rdwnie^ wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert - a je2eli okres

prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym okresie odpowiadajacych wymaganiom okre^lonym w pkt. V

SIWZ, wraz z podaniem ich warto^ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na rzecz kt6rych dostawa

zostala wykonana, wraz z zal^czeniem

b) dowoddw okre^Iajgcych, czy wykazane dostawy zostaly wykonane lub sq wykonywane nale2ycie, przy czym
dowodami, o kt6rych mowa powyiej, referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktdrego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ciqglych sq wykonywane,
a jezeli z uzasadnionej pr^czyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych
dokumentdw - o^wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ^wiadczeh okresowych lub ciaglych nadal
wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich naleiyte wykonywanie powinny byd
wydane nie wcze^niej niz 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert. Jezeli Wykonawca polega na
zdolno^ci zawodowej innego podmiotu, przedstawia wykaz dostaw j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi
dla tego podmiotu.

Uwaea: powolanie si^ przez Wvkonawce na dostawy stanowiace ̂ wiadczenia okresowe lub ciagle wvmagalo bedzie
wykazania Tudowodnienial przez wvkonawce ich okresowego lub ci^glego charakteru.

Jezeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu/podmiotdw, przedstawia
wykaz dostaw j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.

- w celu potwierdzenia spelniania przez oferowane dostawy wvmagah okre^lonvch przez Zamawiai^cego:

c) Qpisv - speevfikacie techniczne;

- dotvczace Pakietu I;

1) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera stacjonarnego typ 2 (dot. pkt 1
formularza opis przedmiotu zamdwienia — Pakiet I) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy
modelii oferowanego komputera;

13



Nrzam6wienia: 12/pn/2020

2) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego do komputera
stacjonarnego typ 2 (dot. pkt 2 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet I) ze wskazaniem
nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego monitora;

3) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera stacjonarnego typ 1 (dot. pkt 3 formularza
opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet I) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu
oferowanego komputera;

4) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego do komputera
stacjonarnego typ 1 (dot. pkt 4 formularza opis przedmiotu zanidwienia - Pakiet I) ze wskazaniem
nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego monitora.

5) Opis - specyHkacja techniczna oferowanej drukarki laserowej monochromatycznej (dot. pkt 5
formularza opis przedmiotu zamdwienia — Pakiet I) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy
modelu oferowanego komputera.

- dotvczace Pakietu 11:

1) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera przenoSnego typ 2 (dot. pkt I formularza

opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet II) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu

oferowanego komputera;
2) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego do komputera

przenoSnego typ 2 (dot. pkt 2 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet II) ze wskazaniem

nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego monitora.

3) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego komputera przeno^nego typ 1 (dot. pkt 3 formularza

opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet II) ze wskazaniem nazwy producenta oraz nazwy modelu

oferowanego komputera;

4) Opis - specyfikacja techniczna oferowanego monitora komputerowego do komputera

przenoSnego typ 1 (dot. pkt 4 formularza opis przedmiotu zamdwienia - Pakiet II) ze wskazaniem

nazwy producenta oraz nazwy modelu oferowanego monitora.

Opisy - specyfikacje techniczne obok ww. nazw producentdw oraz nazw modeli winny potwierdzad, ie konkretny
oferowany model, odpowiada wymaganiom opisanym przez Zamawiajqcego w formularzu opis przedmiotu
zamdwienia. Autentyczno^d Opisdw - specyfikacji technicznych musi zostad po^wiadczona przez Wykonawc? na
z^danie Zamawiaj^cego. Opisy - specyfikacje techniczne winny zostad zlotoiiQ z zachowaniem formy okreSloneJ
rozporz^dzeniem w sprawie rodzaju dokumentdw.

4. W przvpadku wspdlneeo ubieeania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw;

1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcdw, wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. O^wiadczenie to winno potwierdzid spehiianie warunku udziahi
w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z Wykonawcdw wykazuje

spehiianie warunku udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada ka^:dy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si?
0 udzielenie zamdwienia;

3) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a, lit.b i lit. c SIWZ, winny potwierdzid spehiianie warunku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegajqcych 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 wymagane do^wiadczenie (brak moiliwo^ci sumowania zdolno^ci

zawodowej - do^wiadczenia).
14
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5. Forma o^wiadczen i dokumentow.

yWAGA! W niniejs^m post^powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostaia dopuszczona moiliwo^6
skMania dokumentdw lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokument6wi jakich moie 2:qdad zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie
zamdwienia (t.j. Dz. U. z 2020 r,, poz. 1282), przy u^yciu srodkdw komunikacji elektronicznej.
Zamawiajqcy nie dopu^cil moMiwo^ci komunikacji Zamawiajqcego z Wykonawcami przy u2yciu Srodkdw
komunikacji elektronicznej- w sposdb dkre^lony-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 Zamawiajqcego, nie zostaia dopuszczona moiliwo^d
skladania dokumentdw lub dSwiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporzqdzeniu, przy u^ciu Srodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporzqdzenia w brzmieniu nadanym rczporz^dzeniem Ministra
Przedsi?biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich(...)/Dz.U.2018,poz. 1993 zezm./,ztym2e:
1) dokunlenty lub o^wiadczenia, o ktdiych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane s^

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

2) po^wiadczenie za zgodno56 z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o^wiadczenia,

sporzqdzonych w postaci papierowej, wlasnor?cziiyjn podpisem.

»Pe}nompcnictwa skladane s^ w oiyginale lub w formie notarialnie po^wiadczonego odpisu.

UWAGAl Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd. do oferty

pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania

ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pelnomocnictw.

»PoSwiadczema za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdobo^ciach

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

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

dokumentdw).

»Zamawiaj^cy moie i^dad przedstawienia pryginahi lub notarialnie poSwiadczonej kopii dokumentdw

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

w^tpliwo^ci CO do jej prawdziwo^ci.

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

dokumenty lub o^wiadczenia sporz^dzone w j?zyku obcym winny byd skladane wraz z ttumaczeniem na j?zyk

polski,

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

Jeieli Wykonawca nie zlozyl o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dokumentdw

potwierdzajqcych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokuihentdw hiezb?dnych do
przeprowadzenia post?powania, o^wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajq bl?dy lub budz^ wskazane
przez Zamawiajqcego wqtpliwo^ci, Zamawiajqcy wzywa do ich zlo2enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do

udzielania wyja^nien w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zlo2enia, uzupelnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjaSnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa2nienie
post?powania.
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Jeieli Wykonawca nie zlotyl wymaganych petaomocnictw albo zlotyl wadliwe pehiomocnictwa, Zamawiajqcy
wzywa do ich zioienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ±g mimo ich ziozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byioby uniewa^ienie post^powania.
Zamawiajgcy wzywa takie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjaSnieri dotycz^cych oSwiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowiqzany do zlozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajqcych okoliczno^ci,
0 ktdiych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, je2eli Zamawiajqcy posiada o^wiadczeriia lub dokumenty dotyczqce
tego Wykonawcy lub mote je uzyska<S za pomoc^ bezplatnych i og61nodost?pnych baz danych, w szczegdlno^ci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotdw
realizujqcychzadaniapubliczne (Dz. U. z2019 r, poz. 700 orazz2019 r.poz. 1446).

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce dost^pno^ci oswiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2,
§5 i §7 cyt. rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami intemetowymi
og61nodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? oSwiadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o ktdrym mowa powy:tej, Zamawiajqcy mo2e t^dad od Wykonawcy przedstawienia thimaczenia
na j^zyk polski wskazanych przez Wykonawcy i pobranych samodzielnie przez Zaraawiaj^cego dokument6w.
Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie z tei mo^liwoSci wvmaga wskazania przez Wvkonawce

skonkretvzowanvch oSwiadczen lub dokumentdw.

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce oSwiadczeh lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Roswoju, kt6re znajduj^ si^ w posiadaniu Zamawiajqcego, w szczegdlnoSci oSwiadczeh lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiajqcy w celu
potwierdzenia okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, kor^sta z posiadanych oSwiadczeh lub
dokumentdw, o ile s^ one aktualne (§10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie
z tei mozliwoSci wvmaga wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch oSwiadczed lub dokumentdw.

Zapisy pkt VI ppkt 5-7 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych
w niniejszym post^powaniu.

8, Art. 24aa pzp.

Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moie 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 spetnia warunek
udzialu w post^powaniu.

» Je2:eli Wykonawca, o kt6rym mowa w art, 24aa ust. 1 pzp, uchyla si^ od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, ZamawiaJ^cy mote zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziahi w post?powaniu wykonawca, kt6ry zloZyt ofert? najwyzej oceniona
spoSrdd pozostalych ofert.

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

oSwiadczen lub dokumentdw. Osobv uorawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy ZamawiaJacym a Wykonawcami odbywa si? za poSrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiScie, za poSrednictwem poslahca, faksu
lub przy uZyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
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ushig drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrze:^eniem, iz oferta wirma zostac zlo2ona pod

rygorem niewamo^ci w formie pisemriej, pehiomocnictwo winno zostad zlozone z zachowaniem formy okre^lonej

w pkt X lit. B SIWZ (r6wnie2 w przypadku jego zlo^enia w wynilm wezwania, o ktorym 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 dokument6w;;jakich moi^e i^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 rozporzqdzenia Ministra

Przedsi^biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie 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 innych ustaw (DZ.U.2016.1020 ze zm.).

Patrz rdwnie^ pkt VI pkt 5 SIWZ.

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

przy u^ciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂wiadczeniu ushig

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

3. Je2eli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz infprmacje za

poSrednictwem faksu lub przy u^ciu Srodkdw komimikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o Swiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), ka2da ze stron na 2^danie drugiej

strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien poslugiwad si§ numerem sprawy okreSlonym

w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcy pisemnie wiimy byd

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

6. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcy poczt^ elektroniczn^

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

kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrdcic si? do Zamawiaj^cego o wyjaSnienie treSci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSnien

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjaSnien

niezwlocznie, jednak nie pdzniej ni^ na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - je2eli wartosd zamdwienia

jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,

ze wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdmiej ni^ do konca dnia, w ktdrym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. JeZeli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^I po uplywie

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

mo2e udzielid wyjaSnieh albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

PrzedtuZenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ustl

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienid treSd SIWZ.

9. Zamawiaj^cy 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 Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

Katarzyna Chochdl, Dzial Inwestycji i Zamdwien Publicznych,

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

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust. 2 i ust. 5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium.

2. Wadium ustala si? w wysokosci:

a) w zakresie Pakietu 1 - 4 000,00 zl (slownie: cztery tysi^ce zlotych 00/100)
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b) w zakresie Pakietu 2-10 000,00 zl (slownie: dziesi?6 tysi?cy zlotych 00/100)

3. Wykonawca mo^:e wnie^d wadium w jednej lub kilku nast^puj^cych formach:

1) pieni^dzu,

2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spdtdzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,

ie por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^^nym,

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.

4. Wadium wnoszone w pieniqdzu nale2y wplaci6 przelewem na rachimek bankowy wskazany poni±ej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002 z oznaczeniem; Wadium w post^powaniu 12/pn/2020,

Pakiet....

Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GQSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchorq5ych 1,40-043 Katowice.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formic innej nit pieni?^a, Wykonawca obowiqzany jest zlo2yd dokument
- wadium w kasie Slqskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410.

Tre^d takiego dokumentu nie moze warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadnoSci zqdania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej treSci winien uwzgl?dniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ watno^ciq musi obejmowad okres odpowiadajqcy
terminowi zwi^zania ofertq (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^ania ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktdrym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv. Dokument wadialny musi zawierad

informacj?, it stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sl^skiego OW NFZ w przetargu nieograniczonym na
dostaw? zestawdw komputerowych, drukarek oraz komputerdw przenoSnych wraz z osprz?tem dla Sl^skiego OW
NFZ - Post?powanie nr 12/pn/2020 Pakiet....

6. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlo&enie dokumentu w kasie ^ll^skiego OW NFZ, wplvw ̂ rodkdw
pieni?inych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Ze wzgl?du na ryzyko zwiqzane z czasem trwania okresu rozliczen mi?dzybankowych
Zamawiajqcy zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Zwrot wadium nastqpi zgodnie
z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

7. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucid ofert?, je^eli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposdb nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego moie przedhityd termin zwiqzania ofertq, z tym
2e Zamawiajqcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiqzania ofertq, zwrdcic si? do
Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedhi^ienie tego terminu o oznaczony okres, nie dlu^szy jednak niz 60 dni.

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

4. Przedhizenie terminu zwiazania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluieniem okresu wa2no5ci
wadium albo, jezeli nie jest to mo^liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedlu2:ony okres zwiqzania ofert^.
Je^eli przedhi^ienie terminu zwiazania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiqzek
wniesienia nowego wadium lub j ego przedlu2enia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzysmiejsza.

X. Qpis sposobu przygotowywaniat ofcrtv
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A. Wykonawca winien wypeini6 formularze (w tym wzory o^wiadczen) w spos6b trwaly poprzez wpisanie

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

caly formularz nie dotyczy Wykonawcy naleZy wpisad "nie dotyczy" i podpisa6. Wszelkie dodatkowe,

a konieczne - zdaniera Wykonawcy - informacje naleiy umie5ci6 w zaiqczniku do danego formularza,

sporzqdzonym przez Wykonawc?. Wykonawca winien przygotowa6 i zloiy6 ofert? z wykorzystaniem wzordw

formularzy oraz innych zai^cznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku edytowania, kopiowania lub

przepisywania formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw

znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowi^cych zalqczniki do niniejszej SIWZ.

UWAGA! Zamawiaj^cy udost?pnia na stronie intemetowej Sl^skiego OW NFZ formularze oraz o^wiadczenia
mezb?dne do sporz^dzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Jei:eli Wykonawca edytuje formularz
lub o^wiadczenie, zobowi^zany jest dokladnie przeczytad jego tre^c oraz por6wna6 j^ z oryginalnym zapisem SIWZ w
formacie pdf.

UWAGA! Dla ocenv, czv tre§6 ofertv odpowiada tre§ci SIWZ decvduiaca lest wersia SIWZ w formacie pdf,

zawieraiaca skan podoisu Pvrektora ̂ laskiego OW NFZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^6 kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy i ofiwiadczen.
W przypadku, gdy tre^6 oferty nie b?dzie odpowiadala treSci SIWZ, z zastrzeZeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala
b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiajqcego, a przygotowjAvane przez

Wykonawc? muszq by6 podpisane przez osoby upowa^nione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^an o wartoSci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upehiomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jegp kopl? poSwiadczonq notarialnie/odpis notarialny) naleZy dol^czyi
do oferty. Ofert?, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisa6 osoba upowa^aiiona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowa^mionq zostanie uznana za niewa^n^.

C. Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast?pujqcej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazwq

i adresem Zamawiajqcego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojewddzki

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:

Przetarg nieograniezony - Nr 12/pn/2020

Dostawa zestawdw komputerowych, drukarek oraz komputerdw przeno^nych wraz z osprz?tem
PAKIET

NIE OTWIERAC PRZED:

Jezeli oferta jest wysylana za pomocq przesyiki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczy^,
±e przesylka zawiera ofert? oraz wskazac numer post?powania, Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno^ci za
nast?pstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

W przypadku skladania oferty cz?Sciowej na wi?cej niz jeden pakiet:
a) formularze ofert dotycz^ce oferowanych przez Wykonawc? pakietdw wraz z zal^cznikami prosimy umie5ci6

w jednej (tej samej) kopercie opisanej jak wyiej (patrz: lit. D - ramka).
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b) jezeli pelnomocnictwo osoby/os6b reprezentujqcych Wykonawc?/6w dotyczy umocowania do reprezentowania

Wykonawcy/6w w zakresie obu pakietdw, wystarczy, je2eli Wykonawca zal^czy i wloiy do koperty jeden

egzemplarz takiego pelnomocnictwa.

E. Do koperty jw. naleiy wlo2y6 wypehiiony i podpisany formularz oferty na dany pakiet oraz kopert? oznaczon^

"ZALj^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zalqczniki wymienione w pkt 21 (pakiet I) / pkt 21 (pakiet

II) formularza oferty na dany pakiet, z uwzgl^dnieniem uwag do zai^cznikdw.

W przypadku o^wiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc?, zawieraj^cych informacje stanowi^ce

talemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktdrych

Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ byd one udost^pnione innym uczestnikom post^powanla, Wykonawca powinien

umieScid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALACZNIKI - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA" lub

oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

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

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z2019 r. poz. 1010 ze zm.):

Przez tajemnicf przedsiebiorstwa rozumie sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne

przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym

zestawieniu i zbiorze ich elementdw nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem

informacji albo nie sq latwo dostepne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji

lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu naletytej starannosci, dzialania w celu utrzymania

ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdiniej mi w terminie
sktadania ofert, zastrzegl, nie mogq byd one udostepniane oraz wvkazah iz zastrzezone informacje
stanowi^ tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa
w art. 86 ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zloiyd tylko jedn^ oferte na dany pakiet zamdwienia. Oferte sklada sie w

formie pisemnej pod rygorem niewaino^ci. Zamawiajqcy nie wyra5:a zgody na zlo^enie oferty w postaci

elektronicznej.

G. TreSd zto±onej oferty na dany pakiet musi odpowiadad tre^ci SIWZ. Oferta na dany pakiet zostanie odrzucona przez

Zamawiaj^cego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolicznoici wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegad sie o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy sie

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

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

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

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

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy tub oSwiadczen:

1) formularz oferty - na dany

pakiet

nale2y wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
w pozycji "dane Wykonawcy" mo2e byd u4yta pieczed firmowa;
w ramce w pkt 1 formularza oferty NALE^Y P0DA6 CENE
OSTATECZNA BRUTTO OFERTY ZA REALIZACJE CALEGO
ZAMDWIENIA W DANYM PAKIECIE.

Cena oferty w ka2dym z pakietdw musi uwzgledniad wszelkie koszty,
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2) foraiularz opis przedmiotu

zamdwienia - na dany pakiet

oplaty i podatki zwi^z^e z realizacj^ zamdwienia, zgodnie z wzorem

umowy (pakiet I/pakiet II).

nale^ wypehiid i podpisad w miejscu do tegp wyznaczonym- (fonnularz

zal^czyd do formularza oferty);

3) formularz opis

rdwnowazno^ci - na dany

pakiet

4) formularz wykaz dostaw

nale^y wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym, je2eli

Wykonawca oferuje przedmiot rdwnowainy; patrz pkt III.3 SIWZ oraz

wskazdwki w tre^ci samego foimularza (formularz zal^czyd do formularza

oferty - je^eli dotyczy)

nale2y wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularza

jest skladany na wezwanie Zamawiaj^cego);

5) Opis - specyfikacja

techniczna (odpowiednio dla

komputerdw oraz monitordw)

- na dany pakiet

6) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

oraz podzielona platno^d - na

dany pakiet

7) wzdr oswiadczenia

0 ktdrym mowa w art. 25 a

ust.l pkt 1 pzp- na dany

pakiet

8) wzdr oswiadczenia - grupa

kapitalowa

opisy nale^iy przygotowad zgodnie z pkt III.4 SIWZ (opisy skladane

na wezwanie Zamawiaj^cego);

naleiy wypehiid i podpisad w miejscu do .tego wyznaczonym (informacjp

zal^czyd do formularza oferty);

nale^ wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

(oSwiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

naleiy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zloiyd

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert? naleiy zlo2yd w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodbwego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

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

w terminie do dnia do godziny 12.00.

la. Zamawiaj^cy informuje, iz z uwagi na ogloszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

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

przychodz^ca do Sl^skiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej

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

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

Wykonawca proszony jest o poinformowanie Zamawiaj^cego o zlozeniu oferty.
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Jednoczesnie Zamcrwiajqcy informuje it wprowadzenie szczegolnej procedury post^powania z korespondencjq

wplywajqcq w formie papierowej, ktora zostala zastosowana przez OJV NFZ w Katowicach nie wpiywa

w zaden sposob na termin zloienia qfertprzez Wykonawcow.

2. Zamawiaj^cy niezwiocznie zwraca ofeit?, kt6ra zostala zlo2ona po temiinie.

3. Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienid lub .wycofa<5 ofert?.

4. Otwarcie ofert odb^dzie si? w dniu o godzinie 13.00 pod adresem wskazanym w pkt 1,

sala nr 4.12 (IV pi?tro).

4a. W zwi^zku 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 Sl^skiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ, pod adresem:

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

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwot? (brutto), jakq

zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takZe informacje

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych

w ofertach.

7. Niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej Cwww.nfz-katowice.pB

informacje dotycz^ce:

1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;

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

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

XIL Qpis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Sposdb obliczenia ceny oferty brutto na dany pakiet wynika z pkt lA formularza oferty. Wykonawca oblicza

zatem cen? oferty na dany pakiet dokonuj^c operacji matematycznych w kolejno^ci podanej w pkt 1 A.

2. Cena oferty na dany pakiet winna zawierad wszelkie koszty, oplaty, podatki (z zastrzeZeniem §3 ust.la wzoru

umowy) oraz naleZno^ci zwiqzane z realizacjq zamdwienia, w tym koszty transportu do wskazanego miejsca

i rozladunku, ubezpieczenia przedmiotu zamdwienia, a tak2e koszty zwi^zane z realizacj^ zobowi^zah z tytuhi

gwarancji i r?kojmi za wady.

3. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty informacj?,

0 ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr ihformacji zal^czono do SIWZ) zawieraj^c^ rdwniei informacj?

odnosz^c^ do kwestii „mechanizmu podzielonej platnosci". Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jeieli zloiono ofert?,

ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

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

w niej ceny/cen (netto) podatek od towardw i uslug, ktdry mialby obowi^zek rozliczyd zgodnie z tymi

przepisami.

4. Mechanizm podzielonej platnosci -jezeli dotyczy

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

platnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy platno^ciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub polecenie

zapiaty, je±eli umowa dotyczy towardw lub ushig wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy

0 podatku od towardw i ushig.

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

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

opodatkowane stawk? 0%.

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

wynagrodzenie (cen? oferty) brutto, czyli uwzgledniaj^c^ podatek VAT, za wyj^tkiem sytuacji zwolnienia

z VAT b^d^ opodatkowania stawk^ 0%.

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

do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (warto^ci) nale^ zaokr^glad do pelnych
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groszy, przy czym koAc6wki ponizej 0,5 grosza pomija si^, a koncdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokrqgla si?

do 1 grosza.

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

7. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ b?d^ prowadzone w walucie polskiej, zgodnie z zasadami

opisanymi we wzorze umowy.

XIII. Opts krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wae-tvch krvteri6w i sposobu ocenv ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zardwno w pakiecie I, jak 1 pakiecie II decydowa6 b?dzie przedstawione

ponizej kryterium oceny ofert oraz nast?puj^cy spos6b oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnitsza cena spo£r6d ws;^stkich ocenianych ofert w danym pakiecie

l\o§6 punktdw = — x lOOpkt x 100%

cena ocenianej oferty

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

wskazanej w pkt XII ppkt 4 SIWZ.

SIWZ, w tym formularz opisprzedmiotu zamowienia, zawiera standardyJakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a

pzp.

XIV. Informacie o formalno5ciach. iakie powinnv zostad dopelnione po wvborze ofertv w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegajqcemu wykluczeniu w danym pakiecie, ktdrego

oferta Jest waZna, nie podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zam6wien

publicznych, spelnia wymagania Zamawiajqcego okre^lone w SIWZ dla danego pakietu i uznana zostala za

najkorzystniejszq na podstawie kryterium oceny ofert okreSlonego w SIWZ dla danego pakietu. Zamawiajgcy
informuje o wyborze oferty w danym pakiecie zgodnie z art. 92 pzp.

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

z zastrzezeniem art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.

Form^ przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w danym pakiecie okreila pkt VII pkt 2

SIWZ przy uwzgl^dnieniu przepisdw przejSciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo

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

3. Zamawiaj^cy moi;e zawrze(5 umow? przed uplywem ww. termindw, jeZeli:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedn^ ofert? lub

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

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^I termin do wniesienia odwolania na czynno^ci

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

lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy w danym pakiecie zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie

informuj^cym o wyborze oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy moze wyrazid

zgod? na podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy.

NajpbZniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy w danym pakiecie Wykonawca zobowi^zany jest

wnie§6 zabezpieczenie naleZytego wykonania 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 moZe

23



Nr zamdwienia: 12/pn/2020

wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spo5r6d pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego.' badania

i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewaiaiienia postfpowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy ̂ ^da od Wykonawcy, ktdrego oferta w danym pakiecie zostata

wybrana, wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem".

Wysoko^d zabezpieczenia wynosi 5% ceny oferty w danym paldecie.

2. Zabezpieczenie moze zostad wniesiqne wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast^puj^cych

formach:

a) pieni^dzu,

b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spdldzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym,

:ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^aniem pieniq^ym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiqbiorczo^ci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu, Wykonawca wplaca przelewem na .rachunek bankowy wskazany

ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pienigdze znalazly si? na rachunku Zamawiajqcego

najp6zniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003

7420 0002 z adnotacja: „Zabezpieczenie naleZytego wykonania Umowy, znak: 12/pn/2020, pakiet "

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

Gospodarstwa Krajowego .Oddzial w Katowicach, ul. Podchora^ych 1,40-043 Katowice.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowiazany

jest zioiyd stosowny dokument w kasie ̂ laskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj
nr 410, najpd^iej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

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

0 ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem
ciaglo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokoSci. O zamiarze dokonania zmiany .formy

"  zabezpieczenia Wykonawca obowiazany jest poinformowad Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

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

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiajacemu od badania zasadiioSci is^dania. wyplaty przez wystawc?

' dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przyshigujacych Zamawiajacemu na zwrot poszczeg6Inych cz?sci zabezpieczenia, Zamawiajacy

nie mo2e zostad pozbawioiiy mo^liwosci wystapienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nale^ego

wykonania umowy, jeieli zdarzenie uzasadniajace roszczenie wystapilo w okresie wa^o^ci zabezpieczenia

(jei:eli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie watno^ci dokumentu).

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

umowy na dahy pakiet.

9. Zasady zwiazane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu poszczegdinych cz?^ci zabezpieczenia, okre^la-

wzdr umowy oraz art. 151 ust. 1 pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wzdr umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostana wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy na dany pakiet oraz

wysokosd' kar umownychi z tytuhi niewykonania lub nienaleZytego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy _
zalaczony do SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowiazania Wykonawcy zwiazane z realizacja
zamdwienia.
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2. Integralnq cz^^ci^ przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu pou&o^ci w NFZ
stanowi^ca zalqcznik nr 3 do umowy oraz Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz
z wzorem o^wiadczenia o zobowi^aniu do zachowania pou&o^ci, stanowiqca zai^cznik nr 4 do wzoru umowy
(umowy).

3. Wykonawcy wyst^pujqcy wsp6Inie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialno^d za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nale^ytego wykonania umowy (art.141 pzp).

Pouczenie o ̂ rodkach ochronv nrawnei przystuguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie
zamdwienia

1. Srodki ochrony prawnej przyshigujq na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshigujq Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak2e innemu podmlotowi, je^eli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moze ponieSd szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiajqcego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogioszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguj^ rdwnie2 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 Zamawiajqcego podj?tej
w post?pdwaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno^ci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^zany
na podstawie ustawy.

5. Je2eli warto^d zamdwienia jest mniejsza nii kwoty okredlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przysluguje wyl^cznie wobec czynnoSci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;
2) okre^lenia warunkdw udziahi w post?powaniu;

3) wykluczeniaodwohij^cegozpost^powaniao 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 zarzutdw, okre^lad i^danie oraz wskazywad
okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc^ wa^nego kwalifikowanego
certyfikatu lub rdwnowaznego ̂rodka, spelniajqcego wymagania dia tego rodzaju podpisu.

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

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,
do ktdrej jest on zobowi^any na podstawie ustawy, na ktdre nie przysluguje odwolanie na podstawie art, 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiajqcy powtarza czynnosd 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 przysluguje odwolanie, z zastrze±eniem art.
180 ust. 2 pzp.

10. Terminy wnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.
11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego

przysluguje skarga do sqdu. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jeieli 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 posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
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przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozienie 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 skargi wraz z aktami post^powania odwolawczego wlasciwemu sqdowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wnie^d tak2e Prezes
Urz^du ZamdwieA Publicznych. Prezes Urz?du mo2e tak2e pr^st^picS do toczgcego si? post?powania. Do
czynno^ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv
2 dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego.

14. Szczegdlowe zasady zwi^zane ze srodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych.

XVIH* RODO: informacia dla Wvkonawc6w

.W POSTEPOWXNIU^ PRZEZ SL.^Skl ODDZl.AL

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

2016 r. w sprawie ochrony osob flzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne rozporz^dzenie oochronie danych) (dalej:

RODO), Za/«aw/q/^c^podajenast?puj^ce informacje:

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojew6dzkiego NFZ, w zakresie

danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojew6dzkim, z ktorym mog^ si? Pahstwo skontaktowa6

w nast?puj^cy spos6b:

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

■ za pomoc^ platformy ePUAP,

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

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez ̂ l^ski Oddzial Wojewddzki NFZ mozna
kontaktowad si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy spos6b:

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

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

Panstwa dane osobowe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^anym z post?powaniem

o udzielenie zam6wienia publicznego znak: 12/pn/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstawq prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczeg61no5ci:

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

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

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

■  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamdwieh 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 wrzesnia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej;

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

fgl5BIOR6K|Di«W5eHpSOB,0Vp.(C'l I
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Odbiorcami Panstwa danych osobowych b^dq osoby lub podmioty, ktdrym udost^pniona zostoie dokumentacja
post^powania w oparciu o art. 8 -oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamOwien publicznych,
dalej „pzp".

Ponadto, odbiorcq Panstwa ,danych osobowych mog^ byd osoby lub podmioty posiadaj^ce upowaZnienie do
pozyskiwania danych osobowych na pgdstawie przepis6w prawa powszechnie obowiqzuj^cego (w tym na podstawie
ustawy 0 dostgpie do informacji publicznej). Dane osobowe mogq zostad przekazane podmiotom, z ktdrymi
administrator danych osobowych zawart.umowg powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przekazywad Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrzezeniem sytuacji gdy
taki obpwiqzek wynika z przepisu prawa,powszechnie obowigzujqcago.

ftCQKRESPlSEEHGWyWANI
Panstwa dane osobowe" bgd^'przechpwywahe, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia
postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jeZeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umo'wy.

-—r^iiT-f-i n i m-i in ii in n rT»HJuii ~L'u>il i. U'" »>■>""iPRAWA;OS6BrRT6.R®eH;DANEDOTYCZA
W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celii. osobie. ktdrei dane dotvcz^ przvshiguie:
■ na podstawie ait. 15 RODO, prawo dostgpu do tre^ci swoich danych;
■ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie mote to skutkowac

zmianq wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z pzp oraz nie mote naruszac integralnosciprotokolii oraz jego zalqcznikow;

■ na podstawie art. 18 RODO, prawo Z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeZeniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby flzyczriej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgl^dy interesu publicznego XJnii Europejskiej lub panstwa czhnkowskiego;

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepisdw RODO;

Nie przvshiguie Pahstwu:
■ w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunigcia danych osobowych;
■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO; -
■ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyZ podstaw^ prawnq

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
,jq^FORM«EJM)p®H(^
Obowi^zek podania danych osobowych bezpo^rednio Pahstwa dotycz^cych jest wjonogiem ustawowym, okre^lonym
w przepisach pzp, zwi^anyih z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamOwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre^lonych danych wynikaj^ z pzp.

»INE0RMA€JM?MIZrAmESIEtZAOT©MA5lYZO.WANE.GOf!E DEGYZJIi\ORAZ

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bgd^ podejmowane w sp6s6b zautomatyzowany w tym
profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychmiast zglosi6 Zamawiaj^cemu.

^  If] f
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QFERTA

Dane Wykonawcy Sl^ski Oddzia^ Wojewodzld
Narddowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

adtes e-mail: (jezelijest)

stronawww: (jezelijest)

telefon: fax:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^_cy b^dzie mogi zwrocic wadium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^dzu)

W nawi^zaniu- do ogloszenia o^ przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostaw^ zestawow
koinputetowych, drukatek oraz komputerow przenosnych wraz z osprz^tem, oferujemy wykonanie dla
Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w Pakiecie I zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych
Warunkow Zamowienia:

, zl bruttOj

zl netto,

zgodnie z kalkulacj^ cenow^ dla Pakietu I (lA)

UWAGA!

Wykonawca nie dolicza do cetiy netto oferty podatku VAT, jezeli obowt^zek podatkowy spoczywa
na Zamawiajqcym — patrz informacia, o ktorei mowa w art. 91 ust3a pzp. W talaei sytuacn cen^
oferowanq przez Wykonawcy b^dzie cena wskazana lako netto, czyli bezpodatku od towardwi ustug.

lA.

0^

Lp Przedmiot kalkulacji Cena jednostkowa

netto w zlotych

Hose sztuk Wartosc netto

w zlotych

Wartosc 23%

podatku VAT

w zlotych

Obowi^zek

podatkowy

spoczywa na

Wykonawcy/

Zamawiajqcym*

Wartosc brutto

w zlotych

1 Komputer stacjonamy TYP 2
zgodny z pkt 1 formularza opis
przedmiotu zamowienia

10

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

10

3 Komputer stacjonamy TYP 1
zgodny z pkt 3 formularza opis
przedmiotu zamowienia

45

4 Monitor komputerowy do
komputera stacjonamego TYP 1

45
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zgodriy. 2 pkt 4 formularza opis
przedmiotu zamowienia

5 -Drukarki laserowe

monochromatyczne
5

*we wskazanej kolumnie tabeli nalezy wskazac, na kim spoczywa obowi^zek podalkowy, stosownie do danych zawartych
w infprmacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Oswiadczamy, iz cena oferty zawiera wszelkie koszty, oplaty, podatki (z zastrzezeniem §3 ust.la wzoru umowy)

oraz naleznosci zwi^zane z realizacj^ zamowienia, w tym koszty transpprtu do wskazanego miejsca i rozladunku,

ubezpieczenia przedmiotu zamoydenia, a takze koszty zwi^zane z realizacj^ zobowi^zan z tytuiu gwarancji

i r^kojmi za wady.

1. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? dostarczyc przedmiot zamowienia w terminie do 40 dni od dnia

zawarcia umowy.

Licencje (licericje na oprogramowanie komputerpwe) dpstarczone w ramach niniejszego zamowienia zostan^

udzielone na czas nieokreslony.

2. Oswiadczamy, ze udzielamy 48-miejsi?cznej gwarancji oraz rpkojmi za wady na komputery stacjonarne

wraz z monitorami oraz 36 -miesi?cznej gwarancji oraz r?kojmi za wady na drukarki laserowe

monochromatyczne, stanowi^ce przedmiot zamowienia.

Bieg okresu gwarancji oraz r?k6jmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania protokolu odbioru

jakosciowego.

3. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki.pl'atnosci okreslone we wzorze umowy.

4. OsMdadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejszq. oferty przez pkres 30 dni. Bieg terminu zwiqzania
oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

5. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamowienia b?dzie fabrycznie
nowy oraz b?dzie pochodzil z biez^cej produkcji, tj. b?dzie wyprodukowany nie wczesniej niz w 2020 r.

6. Oswiadczamy i zobowistzujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamowienia b?dzie
wyprodukowany zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni wartosciowy
i nadajj^cy si? do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnosci CE.

7. Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany i dostarczpny przez nas przedmiot zamowienia
pochodzi z legalnego zrodla, b?d2ie obj?ty pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych
-w SIWZ) zawartych w cenie i swiadczonych przez siec serwisow^' producenta lub przedstawiciela
producenta.

8. Oswiadczamy, iz uzyskalismy wszelkie niezb?dne zapewmenia do zlozenia oswiadczen z pkt 6-8.

9. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si?^ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz, ze zdobylismy
informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia nimejszej oferty.

10. Oswiadczamy, ze zal^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wzor umowy .wraz ze

wzprem umowy o poufnosci, zostal przez nas zaakceptowany i zobowiqzujemy si? w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych we wzorze umowy, w miejscu i termime
wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

11. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obo'sxd^zuj^cymi przepisami prawa.

12. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?d2iemy polegac / nie b?d2iemy polegac** na zasobach
innego podmiotu/podmiotow w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadanie dpswiadczenia).

** niepotrzebne skreSUd. W przypadku polegania na zdolnoici zawodowej innego podmiotu/podmiotdw
Wykonawca udowodni, iz realizuj^c zamowienie b^dzie dysponowai niezbgdnynn . zasobami tego
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podmiotu/podmiotdw, w szczegdlnosciprzedstawiajqc zobowi^zanie tego podmiotu/podniiotdw do oddania
do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby teaUzacji zamdwienia

mu

13. Oswiadczamy, ze zamierzamy pbwierzyc nast^pujacemu podwykonawcy wykonanie nast^puj^cej cz^sci
zamowietiia***:

Lp. cz^sc zamowienia firma podwykonawcy

cz^sc zamowienia powietzon^ podwykonawcy oraz firm^ podwykonawcy

14. Zobowiqzujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do -wniesienia zabezpieczenia nale:^ego wykonania

umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 5% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu

wyznaczonym jako dzieii zawarcia umowy.

15. Oswiadczamy, ze nifiiejsza oferta jest jawna, za wyj^tkiem informacji zawartych na stronach

,*** ktore stanowi^ tajemnic^ pfzedsi^biorstwa w rozumieniu przepisow ustawy

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

Zamawiajci(y infomage tajmnici pn^dsiihiorstwa nr^lcict^ie w pmypadku, gdy Wykonawcd nie podpiej ni^

w teminie skladania ofert t^asirt^egly nie mogci one lyc udost^niane ora^ nykai^i, i^ f^astn^e^one infomage stanowici

tajemnic^ prn^dsi^hiorstwa, Brak dopetnienia nymagan ov^ac^al b^dtfe^ i^ Wykonawca nyra^ ̂ od^ na udost^nienie

calej tresd ofery.wra^ ^aiegt^ikami a tak^ mtystkich infomagi i dokumentow skiadanych w trakciepostipowania.

***naley uypeinic wprvypadku t^astn^e^nia tajemniypr^edsi^biorstwa

16. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu

(podpisuj^cych oferty/formularze/oswiadczenia) wynika z dokumentu rejestrowego/ewidencyjnego (tj. KRS

lub CEIDG) b^dz z zat^czonego do, niniejszego formularza oferty pelnomocnictwa udzielonego przez

osoby odpowiednio upowaznione.

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

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

17. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie naleiymy**** do grupy malych lub srednich przedsi^biorstw.
, **** niepotrzebne skcesUc

Deftnigi makgo oraf(^ sredniego pr^dskbiory, a tak^ mikropr^dsiibiory t^awiera ustawa ̂  dnia 06.03.2018 r. Vrawo pr^dsiebiorcdw

(Ds^.U. 2019.1292 Zgodnie^art. 7ust.1 pkt 1-pkt3 yt. ustawy uiyte wustawie okresknia oztiacs^ajq:

1 ) ,snpcroprzedsi^biorca - pn^dsiibiorc^, ktoiy w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych.spelnial iacv^ie nast^ujace
warunki: . ' ■

a) ̂trudniai hednioms^nie mniej ni^ 10 prdcownikow orat(^
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b) ostagniil roc^ny ohroi netto spr^eda^ towarow, nyrobdw i usiug ora^ ̂  operagi ftnansowych niepr^ekraa^jciy rownowartosci w ̂lotych 2
miUonow euro, lub sumy aktywowjego bilansu spor^dd^omgo na koniec jednego x tych lat me pixekroc^ly mwnowartosci w ̂iotych 2 miUonow
euro;

2) mafy przedsipbiqrca - pxedskbiorcq, ktoty w co najmniej jednym roku ̂  dwoch osiatnkh lat obrotoixych spelnial Iqc^ie nast^ujqce
warunkii

a) v^trudnialmdniom^nie mniejnxSOprakmikow ora:^^
b) osidgmil TOCt(ny obrot netto ̂  spr^da^ towarow, nyrobow i using orai^ ̂  operagifinansoaych nieprf^krac^^dty fownowartosci w ̂otych 10
mitionow euro, lub sumy aktymwjego bilansu spon^dd^onego na koniecjednego tych lat nie pi^ekrocsyly rownojvartosd w ̂otych 10 miUonow
euro - i ktdy nie jest mikroprv^dsiibiprcd;

3) srednJ przedsigbiorca - pT^^edsiibiorc^, ktory w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotouych spelnial Idfxpl^ nast^ujdce
warunki:

a) s(atmdnial sredniorocxnie mniej nx 250 pracomikow orat^
b) osidgndl roa^ny obrot netto ̂ e spi^edaiy towarowy nyrobow iuslug oras^ ̂  operagi ftnansowych nieprs^kraci^jdy rownowartosci w f^lotych 50
milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu sport^dt^pnego na koniec jednego ̂  tych lat nie prs^kroayly rownowartosci w vjotych 43 milionow
euro

- i ktoiy nie jest mikroprtydsiibiorcd ani malym pr^dsiibiorcd-

19. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzstdzenia Parlamentu

Eurbpejskiego i Rady . (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku

z przetwarzaniem danych- osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu, takich danych oraz ucliylenia dyrektywy

95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskalismy.w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym

post?powaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych

lub zachodzi wyl^czenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stoso\wiie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,

tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nale^ wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.

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

Wykonawc^

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

publicznego" — zamowienie nr 12/pn/2D20, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuj?

si?/zobowi^zujemy si? do: '

zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych tizyskanych podczas realizacji umowy, przedmiotem ktorej

b?dzie dostawa zestawow komputerowych oraz drukarek.

1) w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwi^aniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej

zostaly mi/nam przekazane,

-2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu realizacji umowy,

21. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty ss^ nast^puj^ce wypelnione formularze,

oswiadczenia oraz dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc - Pakiet I

2) ■ formularz opis przedmiotu zamowienia - Pakiet I

3) - formularz opis rownowaznosci^- jezeli dotyczy,

4) wzor oswiadczenia, o ktoryrii mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp,

5) pelnqiiiocnictwp osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)

— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego),

6) inne : - jezeli dotyczy.

<5^ yJ ,
/f ̂  1a^
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Oswiadczenie o przynaleinoSci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonama sktada
w terminie 3 drii od t^mies^^c^nia informagi, o kUrej mowa iv art. 86 ust.5pr(p na stronie intemetomj unvw. nf^katowice.pl.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Uu.

mr UidowsHa
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OFERTA

Dane Wvkonawcy Sl^ski Oddzial Wojewodzki
Narodowego Funduszu Zdtowia
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

adres e-mail: (jezeli jest)

strona www: (jezeli jest)

telefon: fax:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zatriawiaj^cy b?dzie mpgl zwrocic wadium' (dotyczy wadium
wniesionego w pieni^dzu) _

W nawi^zaniu do ogtoszenia ,o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostaw^ zestawow
komputerowych, drukatek oraz komputerow przenosnych wraz z osprz^tem, oferujemy ̂ konanie dla
Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamo-wdenia w Pakiecie II zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych
Warunkow Zamowienia:

zgodnie z kalkulacj^ cenowE^ dla Pakietu II (lA)

, iX bfutto,

iX netto,

UWAGA!

Wykonawca nie dolicza do cenv netto oferty podatku VAT, iezeli obowiqzek podatkowy spoczywa
na Zamawiaiacvm - patrz infnrmacia. o kiorei mowa w art. 91 ust3a pzp. W taldei svtuacii ceng
dferowan^ przez Wvkonawcy h^dzie cena wskazana iako netto. czyli bezpodatku od towardwi ustug.
*we wskazanej kolumnie tabeli nalezy wskazac, na kim- spoczywa oboi^azek podatkowy, stosownie do danych zawartych
w informacji, b ktorej mowa w art. 91 ust3a pzp

lA.

Lp Przedmiot kalkulacji Cena jednostkowa

netto w zlotych

Hose sztuk Wartosc netto

w zlotych

Wartosc 23%

podatku VAT

w zlotych

Obowijizek

podatkowy

spoczywa na

Wykonawcy/

Zamawiaj^cym*

Wartosc brutto

w zlotych

1 Komputer przenosny TYP 2
zgodny z pk't 5 formularza opis
przedmiotu zamowienia

10

2 . Monitor TYP 2 zgodny z pkt 6
foimularza opis przedmiotu
zamowienia

10
-

3 Komputer przenosny TYP 1
zgodny z pkt 7 formularza opis
przedmiotu zamowienia

60
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4

A.

Monitor TYP 1 zgodny z pkt 8
formularza opis przedmiotu
zamowienia

60

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

Oswiadczamy, iz cena oferty zawiera wszelkie koszty, oplaty, podatki (z zastrzezeniem §3 ustla wzoru umowy)
oraz naleznosci zwi^zane z realizacja zapowienia, w tym koszty transportu do wskazanego tniejsca i roziadunku,
ubezpieczenia przedmiotu zamowienia, a tal^e koszty zwiq^zane z realizacj^ zobowi^zan z tytulu gwarancji
i r^lcojmi za wady.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Oswiadczamy, iz zobowiq.zujemy si? dostarczyc prze^ot zamowienia w terminie do 40 dni od dnia
zawarcia umowy.

Licencje (licencje na oprogrambwanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszego zarnowienia zostanq.
udzielone na czas nieokreslony.

2. Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia 36—miesi?cznej gwarancji oraz r?kojmi za wady.
Bieg okresu gwarancji oraz r?kbjmi za wady liczony b?dzie od dnia podpisania protokplu odbioru
jakosciowego. , ' . ■

Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.
Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwia.2anych niniejsza, oferta, przez okres 30^ dni. Bieg terminu zwia.zania
oferta, rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert.
Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamowienia b?dzie fabrycznie
nowy oraz b?d2ie pochodzii z biez^cej produkcji, 1^. b?dzie wyprodukowany nie wczesniej niz w 2020 r.
Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamowienia b?dzie
wyprodukowany zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni wartosciowy
i nadaj^cy si? do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnosci CE.
Oswiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz oferowany i dostarczony przez nas przedmiot zamowienia
pochodzi z legalnego zrodta, b?d2ie bbj?ty pakietem uprawmen gwarancyjnych (na warunkach opisanych
w SIWZ) zawartych w cenie i swiadczonych przez siec serwisow^, producenta- lub przedstawiciela
producenta.

8. Oswiadczamy, iz uzyskalismy wszelkie iuezb?dne zapewnienia do zlozenia oswiadczen z pkt 6-8.
9. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy

informacje niezb?dne do przygotowahia i zlozenia niniejszej oferty.
10. Oswiadczamy, ze zal^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wzor umowy wraz ze

wzorem umowy o poufnosci, zostal 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.

11. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

12. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamdwienia b?dziemy polegac / nie b?dziemy polegac** na zasobach
innego podmiotu/podmiotdw w zakresie dotyczqcym zdolnosci zawodowej (posiadanie do^adczenia).

** ̂ ^^pottzebne skreslid. W przypadku polegania na zdolndSci zawodowej. innego podnuotu/podmiotdw
Wykonawca udowodni, iz realizuj^c zamowienie bgdzie dysponowaJ' niezb^dnywi zasobami tego
podmiotu/podmiotdw, w szczegdlnoSciprzedstawiajqc zobowiqzanie tego podmiotu/podmiotdw do oddania mu
do dyspozycji niezb^dnych zasobdwna potrzeby reaiizacji zamowienia

AI
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13, Oswiadczamy, ze zamierz^y powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast^puj^cej cz^sci
zamowienia***:

Lp. cz?sc zamowienia ficma podwykonawcy

cz^sc zamowienia powierzon^ podwykonawcy oraz firm^ podwykonawcy

14. Zobowi^zujemy si^ w przypadku wyboru paszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nale:^ego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 5% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarcia umo'^.

15. Oswiadczamyj ze niniejsza oferta jest jawna, za wyj^tkiem informacji zawartych na stronach

:  *** ktore stanowi^ tajemnic^ pfzedsi^biotstwa w rozumieniu przepisow ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mog^ zostac udost^pnione innym podtrdotom.

Zamawiajci^ infomage ̂  tajmnici pr^dskhiorstwa wyiqcs^nie w pr^padku, gdj Wykonawca nie po^niej ni^
w terminie sktadania ofert ̂ strt^gi, ̂  nie mogci one bye udost^pniane ora^ nyka^al^ i^ ̂ astr^^ne infomage stanowici
tcijenjnici pr^dsi^biorstwa. hrak dopeinienia ww. wymagan o^act^i b^dtfe, i^ Wykonau^ea nyra^ ̂ od^ na udost^pnienie
cakj tresci oferp wrav(^ ̂  s^alqce^iikami a tak^ wsvystkich infomagi i dokumentow sktadanych w trakeiepost^pomnia.

***nale^ n^pelnic w prsQipadku v^astrt^^nia tajemnigi pn^edsi^biorstiva

16. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym postQpowaniu
.  (podpisujq,cych ofert?/formularze/oswiadczenia) wynika z dokumentu rejestrowego/ewidencyjnego (tj. KRS
lub CEIDG) b^dz z zal^czonego do niniejszego formularza oferty pelnotnocnictwa udzielonegp przez
osoby odpowiednio upowaznione,

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

/imi? i nazwisko/ /podstawa upowazinienia do teprezentowania Wykonawcy/-

17. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy**** do grupy maiych lub srednidi przedsi?biorstw.
**** niepotrzebne skreslic

Deftmgi mahgo orasi ̂ dmegojrzedsi^biorgi, a tak\e mikroptxedskbiorg/ ustawa dnia 06.03.2018 r. Pram prxedsiihiorcow
(DxU. 2019.1292 Zgodnie t^art. 7 ust.1 pkt 1-pkt3 git. ustaiity u^te w ustawie okresknta o^nac^ci:
1) xnikroprzedsifbiorca - pr^edskbiorc^, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotouych spelnial iac^ie nastepujcice
warunki:

a) xatntdniai sredniorocxnie mniej ni^ 10 pracomikow ora^
b) osiqgnqi rocxny obrot netto ̂ e sprxedaiy towarow, nyrobow i using ora^ X operagi fmansonych nieprxekrac^ajqfy rownowartosci w ̂iotych 2
mihonow euro, tub suny akywowjego hilansu spors^dt(pnego na koniecjednego x tyeh lat nie pr^krocsyly rownowartosci w ̂lotych 2 milionoiv
euro;
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2) maty pTzedsi^biorca - pfxedskhiorc(, ktdty w co najmniej jednym roku dtvoch ostatnich lat obrofonych spdnial iac^ie 'nastipuj^ce
warunki:' .

a) ̂trudniai sndnioroc^k mniej ni^SO pracomikow ora^
h) osi^gnqijoc^y obrdt netto ̂  spr^edaty towarow, nyrohow i using ora^ ̂  operagiJinansojvych niepr^kracs(ajq_y rownowartosci w v^lotych 10
mikonow euro, lub sumy aktymwjego bilansu spoi^d^nego na koniecjednego ̂  tych lat nie pr^krociyly rowmwartosci w ̂otych 10 milionow
euro - i ktory nie jest mikroprs^edskbiorcq;
3) sredni przedsi^biorca - prsiedskbiorq,: ktoy w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotouych speiniai Icic^ie nast^ujqce
warunki:

a) s(atrudnial irednioroa^ie mniej ni^ 250pracomikow ora^
b) osicignqi roc^y obrot netto ̂  spr^daty towarow, nyrobdw i using ora^ ̂  opera jiJinansouych nieprs^krac^^ciiy rownowartosci w vjotych 50
milionow euro, lub sumy aktywowjegp bilansu spor^ds^nego na koniec jednego ̂  tych lat nie pr^krocsyly rownowartoici w sjotych 43 milionow
euro

- i ktory nie jest mikroprt^edskbiorcci ani mqlym prs^edsi^biorcci.

19. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowi^ki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporz^dzenia Parlamentu
Europejskiegp i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania sip o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
post^powaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych
lub zachodzi wyi^czenie stosowania obowi^ku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,
tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nale:^ wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY. "

20. Oswiadczetiie o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci dla Wykonawcy / osoby reptezentuj^cej
Wykonawc^

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwiqzku ze zlozeniera oferty w post?powaniu o udzielenie zamowienia
publicznego — zamowieme nr 12/pn/2020, z uwagi na udostppnianie Informacji. Poufiiych, zobowi^ujp
si?/zobowi^zujemy si? do:

zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizacji umowy, przedmiotem ktorej
b?dzie dostawa komputeiow przenosnych wraz z osptz?tem.
1) w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwiqzaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej

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

21. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty nastypuj^ce wypelnione formularze,
oswiadczenia oraZ dokufnenty:
1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc - pakiet II
2) foimularz opis przedmiotu zamowienia - pakiet II
3) formularz opis rownowaznosci - jezeli dotyczy
4) wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp
5) peinomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginai lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)
- jezeli uprawmenie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego),

6) inne jezeli dotyczy.

V  /
Ulv
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formularz oferty - pakiet II

Oiwiadczenie o przynaleisnoici albo braku przynaleznosci do tej samei grupy kapitaiowef Wykonawca skkda
w termime 3 dtit od :i;amiess;p!^ema informacji, o ktdrejmowa w art. 86 ust.5 na stwnie intemetowej www.nh-katowtce.pl '

Imi? i nazwisko upelnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis

sa Uzdowskamar ler
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Opis przedmiotu zamowienia

Pakiet I: przedmiotem zamowienia jest dostawa zestawdw komputerowych oraz dmkarek zgodnie
z warunkami i zasadami okreSIonymi w SIWZ, w tyrri zgodnie z ninlejszym formularzem oraz wzorem
umowy.

Pakiet I obeimuie dostawe zestawow komputerowvch oraz drukarek wskazanvch ponizei:

1> Komputer stacjonarny TYP 2-10 szt.

Lp-
Na^a

parametru Opis parametru

1  . Typ komputera Komputer stacjonarny.

2 Zastosowahie
Komputer dia pracownikbw korzystaj^cych z aplikacji analitycznych i
pracownikdw komdrek informatycznych.

3 Wydajnpsd
Wydajnodd mierzona testami programu PGMark 10 przy rozdzielczoSci
obrazu 1920 x 1080 pikseli z paletq kolordw minimum 32 bit nie mniejsza ni2
4800punkt6w

4 Dysk twardy
- w technologil SSD
-  0 pojemnp^ci nIe mniejszej niz 512 GB
- wykorzystujqcy Interfejs SATA lub U.2

5
Pami^d

operacyjna
- minimum 32 GB pami^ci RAM
-  pozostawiony jeden wolny slot na instalacj^ dodatkowej-pami^cl

6 Obudowa

- matowymlarowa ,typu desktop
-  0,sumie wymiardw zewn^trznych nie przekraczaj^cej 87 cm
-  0 wysoko6ci nie wi^kszej n\Z 10 cm
-  fabrycznie przystosbwana do pracy.w ppzlpmie i pionle
-  z moziiwoSci^zapi^cIa linkl.zabezpieczaji^cej ■
-  0 stonowanej kolorystyce i wzornictwie

7 Kartagrafiki

-  umozliwiajqca wydwietlanie obrazu w maksymalnej rozdzielczodcl
znamionowej monltPra oferowanego jako monitor komputerowy do
komputera stacjonarnego w wersji wydajhiejszej (pkt 2 formularza
opis przedmiotu zamdwienia: Monitor komputerowy do komputera
stacjonarnego TYP 2)

-  z portem cyfrowym umo^iiwiajqcym bez stosowania przejScidwek
komunikacj^ z w/w monitorem

.8 Karta dzwi^kowa.
-  zintegrowana z plyt^ gtdwn^
-  posiadaj^ca zamontowany w obudowie multimedialny gfodnik

9 Nap^d DVD
-  posi^dajqcy przynajmniej funkcj^ czytnika plyt DVD
-  zamintowany wewn^trz obudowy komputera

Qa Ww ̂
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10

11

12

13

14

Komunikacja

Forty zewn^trzne

System
pperacyjny

Dodatkowe

wymagania

Spetnianie
wymagart

certyfikatdw,
standardbw i

normy

Minimum jedna karta sieclowa Ethernet:

-  obsfuguj^ca pr^dkoSc1100 11000 Mbps
-  ze zf^czem RJ-45

-  zintegrowana z pfyt^ glbwn^

-  umo^liwiajqca obslug^ trybu PXE

1.

2.

Dost^pne z przodu.obudowy o parametrach nie gorszych niz:
- minimum 2 sztrUSB 2.0 lub USB 3.0

- minimum 1 szt. wyjScie sfuchawek
Dostppne z tytu obudowy o parametrach nie gorszych nit:
- minimum 1, szt. USB 3.0

- minimurri 3 szt. USB 2.0 lub USB 3.0,
- ■ minimum 1 szt. HDMI lub DVI,
- . minimum 1 szt. DVI lub DisplayPort,
- minimum 1 szt. wyj^cie audio,
-  , minimum 1 szt. wej6cie audio,

- minimum 1 szt. RJ45 (karta sieclowa)

licencja pozwalaj^ca na u2ytkowanie MS VVindows 10 Professional
64-bit w polskiej wersji jpzykowej
system operacyjny MS Windows kla.sy Professional w wersji
jpzykowej PL ma by6 preinstalowany fabrycznie
nie wymagaj^cy aktywacji za pomcc^ telefonu

1. BIOS komputera z mo2liwo§cl^:
-  skonfigurowania hasta „Power On" oraz ustawienia hasia dostppu

do BIOS-u (administratpra) w spps6b gwarantujqcy utrzymanie
zapisanegp hasIa nawet w przypadku odt^czenia wszystkich
zrddef zasilania i podtrzymanja BIOS

-  blokady/wytqczenia portbw USB. COM, karty sieciowe]
-  kontroli sekwencji startowe] wraz z wyl^czeniem z niej

poszczegdinych typdw urz^dzeh
-  startu systemu z urz^dzenia USB
-  blokowania uruchamiania stacji roboczej z zewnptrznych

urz^dzert
-  obslugj trybu PXE
- w polach ..asset tag" wpisania unikalnego numeru seryjnego

zgodnego z numereni na naklejce obudowy, program SMBCFG
w sekcji SYSTEM\Serial Number: wartoSd rriusi wskazywad
numer seryjny danego komputera.

Pfyta gidwna oraz karta sieclowa obslugujaca rozwiazanie „Wake on
LAN".

3. UWad szyfruj^cy na piycie gfPwnej ppzwalaj^cy m.in. na przechowywanie
w nim kluczy szyfruj^cych, ukfad zgodhy ze specyfikacj^ TPM v 2.0

2.

deklaracja zgodnp6ci GE
certyfikat ISO 9001:2015 na proces projektowania i produkcji
oferowanych; komputerdw
zgodno^e ze standardem EPEAT Gold
maksymalna gtoSnoSP jednostkl centralnej mierzona zgodnie z
normq ISO 7779, oraz wykazana z norm^ ISO 9296 w pozycji
obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie wyzsza
niz 35dB

^  I K
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15 Klawiatura
-  pelnowymiarowa
-  ukiad klawiszy typu QWERTY US-International
-  ze zt^czem USB 1 kablem o diugoScI przynajmnlej 1,8m

16
Mysz

komputerowa

-  optyczna, przewodowa
-  z rolk^ do przewljania
-  ze ztqczem USB i kablem o dIugoScI przynajmnlej 1,8m

17 Zasilanie

3. Wymagane dostarczenle kabia zasllaj^cego z wtyczkq pasuj^cq do
gnlazda elektrycznego typu E 1 F (..hybrydowa", „unischuko")

4. WymogI dotyczqce zasllacza:
-  jednofazowy przystosowany do napl^cia 230 V1 pradu przemienneqo

50 Hz

-  0 sprawno^ci min. 85 %
- mocy umo^liwiajqcej bezproblemowq prac^ komputera przy petnym

wyposa^enlu go w dodatkowe urzqdzenia zasllane poprzez porty 1
gnlazda rozszerzert.

2. Monitor komputerowy do komputera stacjonarnego TYP 2 -10 szt.

Lp. Nazwa

parametru Opis parametru

1 Typ monltora Monitor o wl^kszej przekqtnej do wspdtpracy z komputerem stacjonarnym
Typ 2

2 Parametry

- monitor LCD o przekqtnej minimum 27"
-  format obrazu; panoramlczny
-  rozdzlelczo^d natywna co najmniej 2560 x 1440
-  CO najmniej jeden port DVI lub DIsplayPort lub HDMI
- wbudowany hub USB z kablem tqczqcym o dfugo^cl minimum 1,8 m 1

CO najmniej 2 szt. portdw USB w wersjl 2.0 lub 3.0
-  przewbd sygnafu cyfrowego o dfugoScI minimum 1,8 m.

umoZliwIajqcy komunikacj^ z zamawlanym komputerem (Typ 2)
-  przewdd zasllajqcy z wtyczkq pasujqcq do gnlazda elektrycznego

typu E 1 F („hybrydowa", .,unlschuko")
-  regulacja wysoko§ci monltora w zakresle min. 13 cm
- mozllw666 ppchylania panelu wySwietlacza.
- Wbudowane glo§niki stereo

3
Deklaracje.
i standardy

-  deklaracja zgodnoScI CE dia monltora
-  zgodnogc ze standardem EPEAT Gold
-  certyflkatu ISO 9001:2015 na proces projektowania 1 produkcjl

oferowanych komputerdw;
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3. Komputer stacjonarny TYP 1 - 45 szt.

Lp. Nazwa

parametru Opis parametru

1 Typ komputera Komputer stacjonarny.

2 Zastosowanie
Komputer dia pracownikdw korzystaj^cych z podstawowych aplikacji
biurowych

3 Wydajno66
WydajnoSd mieizona testami programu PCMark 10 przy rozdzielczodci
obrazu 1920 x 1080 pikseli z paletq kolordw minimum 32 bit nie mnlejsza ni2
3800 punktdw

4 Dysk twardy
- wtechnologii SSD
-  0 pojemnodci nie mniejszej ni^ 250 GB
- wykorzystuj^cy interfejs SATA'lub M.2

5
Pami^d

operacyjna
- minimum 8GB paml^cl RAM
-  pozostawiony jeden wolny slot na instalacj^ dodatkowej paml^cl

6 Obudowa

- mafowymiarowa typu desktop
-  0 sumie wymiardw zewn^trznych nie przekraczaj^cej 87 cm
-  0 wysokodci nie wl^kszej niZ 10 cm
-  fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie 1 pionle
-  z mozliwoScI^ zapi^cia llnki zabezpleczaj^cej
-  0 stonowanej kolorystyce i wzornictwie-

7 Karta grafiki

-  umo^liwiaj^ca wy^wietianie obrazu w maksymalnej rozdzielczodcl
znamionowej monitora oferowanego jako monitor komputerowy do
komputera stacjonarnego w wersjl podstawowej (poz. 2.)

-  z portem cyfrowym umoZliwIajqcym bez-stosowania przejdcidwek
komunikacja z w/w monitorem

8 Karta dzwi^kowa
-  zintegrowana z pfyt^ gtdwn^

-  ppsiadaj^ca zampntowany w obudowie multlrtiedlalny glo^nlk

.  9 Nap^d DVD
-  posiadaj^cy przynajmniej funkcjp czytnika pfyt DVD

zamontowany wewn^trz obudowy komputera

10 Komunikacja

Minimum jedna karta sieciowa Ethernet:
-  cbslugujqca prpdkodei 100 i 1000 Mbps
-  ze zl^czem RJ-45

-  zintegrowana z plytq gtdwn^
-  umozliwiaj^ca obsfugp trybu PXE
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11

12

13

14

15

Porty zewn^trzne

System
operacyjny

Dodatkowe

wymagania

Spetnianie
wymagart

certyfikat6w,
standardPw i

normy

Klawiatura

4.

5.

Dost^pne z przodu obudowy o parametrach nie gorszych niz:
minimum 2 szt. USB 2.0 lub USB 3.0
minimum 1 szt. wyjScie stuchawek
Dost^pne z tyfu obudowy o parametrach nie gorszych niz:
minimum 1 szt. USB 3.0

minimum 3 szt. USB 2.0 lub USB 3.0,
minimum 1 szt. HDMI lub DVi,
minimum 1 szt. DVI lub DisplayPort,
minimum 1 szt. wyjScie audio,
minimum 1 szt. wejScie audio,
minimum 1 szt. RJ45 (karta sieciowa)

licencja pozwalaj^ca na uiytkowanie MS Windows 10 Professional
64-bit w poiskiej wersji j^zykowej
system operacyjny MS Windows kiasy Professional w wersji
j^zykowej PL ma bye preinstalowany fabrycznie
nie wymagaj^cy aktywacji za pomocq telefonu

4. BIOS komputera z mo2liwoSciq:
-  skonfigurowania hasia „Power On" oraz ustawienia hasia dost^pu

do BIOS-u (administratora) w spos6b gwarantuj^cy utrzymanie
zapisanego haste nawet w przypadku odi^czenia wszystkich
zr6del zasilania i podtrzymania BIOS

-  blokady/wyi^czenia portow USB, COM, karty sieciowej
-  kontroli sekwencji startowej wraz z wyl^czeniem z niej

poszczegdinych typ6w urz^dzeh
-  startu systemu z urz^dzenia USB
-  blokowania uruchamiania stacji roboczej z zewn^trznych

urz^dzert
-  obsfugi trybu PXE
- w polach „asset tag" wpisania unikalnego numeru seryjnego

zgodnego z numerem na naklejce obudowy, program SMBCFG
w sekcji SYSTEM\Serial Number: warto66 musi wskazywad
numer seryjny danego komputera.

Plyta gtdwna oraz karta sieciowa obsteguj^ca rozwi^zanie „Wake on
LAN".

Ukted szyfruj^cy na piycie gtewnej pozwalaj^cego m.in. na
przechowywanie w nim kiuczy szyfruj^cych, ukted zgodny ze specyfikacja
TPMV2.0

5.

6.

deklaracja zgodnoSci CE
certyfikat ISO 9001:2015 na proces projektowania i produkcji
oferowanych komputerow
zgodno^c ze standardem EPEAT Gold

maksymalna.gte^noSd jednostki centralnej mierzona zgodnie z
norm^ ISO 7779, oraz wykazaha z norm^ ISO 9296 w pozycji
obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie wyzsza
nte 35dB

peinowymiarowa
ukted kiawiszy typu QWERTY US-International
ze zl^czem USB i kabiem o dtegoSci przynajmniej 1,8m

Li/K/" (k
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16
Mysz

komputerowa

-  optyczna, przewodowa
-  z rolk^ do przewijania
-  z mozliwoSci^ zrniany czufoSci do 1600 dpi
-  ze zlqczem USB i kablem o d^ugo§ci przynajmniej 1,8m

17 Zasilanie

1. Wymagane dostarczenie kabla zasilaj^cego z wtyczk^ pasuj^c^ do
gnlazda-elektrycznego.typu E 1 F (..hybrydowa", „unischuk6")

2. Wymogl dotycz^ce zasllacza:
- ' jednofazowy przystosowany do napi^cia 230 V i pr^du przemiennego

50 Hz

-  0 sprawnb^ci min. 85 %
- mocy umpzliwiaj^cej bezproblemow^ pracp komputera przy pelnym

wypdsaieniu go w dodatkowe urzpdzenia zasilane pbprzez porty 1
gniazda rozszerzeA.

4. Monitor komputerowy do komputera stacjonarnego TYP 1-45 szt

Lp.
Nazwa

parametru
Opis parametru

1 Typ monitora
Monitor wwersji podstawowej dp wspbtpracy z komputerem stacjonarnym
Typ 1

2 Parametry

- monitor LCD o przekptnej minimum 23,5", jednoczeSnie nie wipkszej
nl2 24":

-  format obrazu: panoramiczny;
-  rozdzielczo§6 znamionowa cb najmniej 1920x1080;
-  CO najmniej jeden port DVI iub DisplayPort lub HDMI;
- wbudqwany hub USB z kablem fqcz^cym o dt. minimum 1,5m 1 co

najmniej 2 szt. portbw USB 2.0 lub 3.0;
-  pfzewbd sygnalu cyfrowegb.umozliwjajpcy komunlkacjb ze stacjp

dokujpcp do korriputera {pkt i. ppz. 17) o dt. minimum 1,8 tti;
-  przewbd iasllajpcy z wtyczkp pasujpcp do gniazda elektrycznego

typu E i F („hybrydowa", ..unischuko")';
-  regulacja wysokoSci monitora w zakresie co najmniej 13 cm;.
- mpzliwoSb pochylania panelu wy^wletlacza.
- Wbudowane gtoSniki stereo

3
Deklaracje

i standardy
-  deklaracja zgodnoSci CE dla monitora
-  zgodnosb ze standardem EPEAT

Warunki gwarancji zostafy szczegotowo ppisane we wzorze umowy.

A
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6. Drukarki laserowe monochromatyczne - 5 szt.

Lp, Parametr Opis

1)' Typ'drukarki - monochromatvczna

2) Maksvmalnv rozmiar paoieru A4

3) Pami$6 . ' Nie mniei r\\t 32MB
4) Procesbr' Nie.mniei ni2 200MH2

5)" Technologia Laserowa

6) Poigczenie USB2.0 Lub USB 3.0

7) Predko^c druku Nie mnlej niz 20 stron/min
8) Wydajno^bTonera Mifi 1000 stron A4

9) Wvdaino66 Bpbna MIn 10000 strbh A4

10) Waga Nie wiecej niz 4.8 kg

Drukarki powinny zostac dostarczone z petnowartoscipwym ton

Warunki gwarancji zostaJy szczegotowo opisane we wzorze umowy.

Imip i nazwisko upefnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

mgr Tt rk^a
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Qpis przedmiotu zamowienia

Pakiet II: przedniiotem zam6wienia,jest dostawa kpmputerdw przenoSnych wraz z osprzptem, zgqdnie
z warunkartil i zasadami okreSIonymi w SIWZ, w tym zgodnie z hinlejszym formularzem oraz wzorem
umowy.

Pakiet !! obejmuje dostawp komputerdw przenoSnych wraz z osprzptem wskazahych ponlzej:

1. Komputer przenosny Typ 2-10 szt

Poz.
Nazwa

parametru Opis parametru

1 Typ korriputera Komputer przenosny. Typ 2.

2 Wydajno^d
WydajnoSd mierzoria testem ..PCMark 10 benchmark" przy rozdzieiczosci
pbrazu 1920x1080 pikseli z paletq kplordw minimum 32 bit wynosi: nie mniej
niz 3900 punktow.

3 Dysk twardy
- wtechnologli SDD

-  0 pojemno6ci nie mniejszej niz 500 GB
- wykorzystuj^cy interfejs SATA iub M.2

4
Pamlpd

operacyjna

- minimum 16GB pami^ci RAM

-  pozostawiony jeden wdiny slot SODIMM umo^iiwiajqcy
zainstaiowanle dodatkowego modutu paml^ci

5 Ekran

- wy^wietiacz LCD z pod^wietienlem LED o przekqtnej od 14" do 14,1
-  0 rozdzieiczoSci znamionowej minimum 1920x1080 pikseii
-  z powiok^ antyrefieksyjn^

6 Karta graflki

Karta graficzna umozliwlaj^ca osiqgni^cie.maksymainej rozdzieiczosci
znamionowej wy^wietiane] przez ekran komputera przenoshego, a tak2e
monitora przeznaczonego do komputera przenosnego {pkt5. Monitor
komputerowy Typ 2)

.  7 Dzwipk
-  karta dzwi^kowa stereo

- wbudowane dwa gfoSnikI

- wyjscie audio tzw. mini Jack 6rednica 3,5mm

8 Nappd DVD Nap^d wewn^trzny iub zewn^trzny DVD z mo2iiwo§ci^ zapisu

ii^
(X
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9  ■ Konriunikacja

Komputer przeno6ny winien posiadad;
-  zintegrowan^ kart^ sieciow^ Ethernet RJ-45 100/1000 Basel - 1

szt.

-  zintegrowan^ kart^ sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11
b/g/n/ac dwuzakresowa 2;4GHz j" 5GHz - 1 szt.

. - zintegrowany adapter Bluetooth -1 szt.

10 Forty zewn^trzne

Wymagania dotycz^ce portdw:
- minimum 3 szt. portdw USB, wtym niinimum 2 szt. port USB 3.0
- minimum 1 szt. zintegrowane zlqcze do stacji dokuj^cej
- minimum 1 szt. port monitbra zewn^trznego {cyfrowy lub analogovi^)

11 Oprogramowanie
prelnstalowany fabrycznie systern operacyjny MS Windows klasy
Professional w wersjl j^zykowej PL niewymagajqcy aktywacji za pomoc^
telefonu -

12
Dodatkowe

wymagania

a) BIOS komputera z mo^llwoSci^:
-  skonflgurbwania hasta „Power On" oraz ustawienia hasia dost^pu do

BIOS-u (administratora) wsposbb.gwarantuj^cy utrzymanie ̂
zaplsanego hasIa nawet w przypadku odt^czenia wszystkich zrbdet
zasilania 1 podtrzymania Bids

-  blokady/wyt^Gzenia portbw USB, COM, karty sleciowej
-  kontroll sekwencji BOOT

-  startu systemu z urzqdzenia USB

-  blokowania uruchamiania stacji roboczej z zewn^trznych urz^dzeh.
-  obstugl trybu PXE

-  narz^dzia standardbwWMI musz^ odezytab warto6c Serial Number
w klasle win32_blos zgodnq z numerem seryjnyrh.na obudowie

b) Piyta gtbwna oraz karta sieciowa obslugujqca rozwi^zanie „Wake on
LAN".

c) Uklad szyfruj^cy na plycle gtbwnej ppzwalajqcy m.ln. na
przechowywanle w nim kluczy szyfruj^cych, uklad zgodny ze
specyfikacjq TPM v 2.x

13
Urz^dzenie

wskazuj^ce

Komputer przenosny musi posiadab wbudowane urzqdzenie wskazujqce z
przynajmniej dwoma przyclskami oraz klawiaturp z ukladem klawlszy typu
QWERTY US-International

14 Zasilanie

-  Do komputera przenobnego musi byb dol^czony zewnptrzny
zasilacz sieciowy umozllwiajqcy pracp 1 fadowanie baterii komputera

- Czas pracy komputera przenobnego na podtrzymanlu zasilania
z dostarczonej baterii niusi wynosib minimum 4 godzlny

15

Certyfikaty,

deklaracje
1 staridardy

Komputer przenobny winien posiadab:
-  deklaracje zgodnobci CE

-  zgodnobci ze standardem EPEAT

I
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17

18

Obudowa i waga

Stacja dokujqca

Wyposatenie
dodatkowe

-  Na obudowie komputera musi by6.mozliwoS6 zapi^cia linki
zabezpieczaj^cej.

- Waga komputera przeno6nego z bateri^ nie moze by6 wi^ksza niz
2.0 kg.

Wymagania dotycz^ce stacji dokujqcej:
a) Stacja dokuj^ca musi komunikowa6 si^ z komputerem za pomoc^

dedykowanego portu umo^liwiajqcego prac§, ladowanie baterli
komputera i replikacj^ posiadanych przez komputer portdw.

b) Stacja dokuj^ca musi byd wyposa^ona w porty:
- minimum 3 szt. portdw USB 3.0

-  port sled Ethernet RJ-45

- wyjdcie audio tzw. mini jack drednica 3,5 mm
- minimum dwa porty cyfrowe video, do jednoczesnej obslugi w

tryble rozszerzonego pulpitu dwbch monitordw z rozdzielczodci^
1920x1080 kazdy

- minimum jeden port analogowy
c) Stacja musi byd wyposazona w dodatkowy zasilacz ze\A/n?trzny,

umo2iiwiaj^cy prac^ (1 fadowanie bateril) komputera podlqczonego
do stacji (bez potrzeby podfqczania zasilacza bezposrednio do
komputera).

- Plecak kompatybllny z zaoferowanym komputerem przenodnym typ. 2
(poz. 2), w kolorze czarnym lub innym stonowanym, posiadaj^cy dwie
oddzielne komory na laptopa i tablet, wyposa^ony min w d\A/ie boczne
kieszenie jedna gdrn^. Zapinany na zamek blyskawlczny, posiadaj^cy
regulowane wzmacniane szelkl. Waga nie wl^ksza nl2 1 kg. Wymiary
zewn^trzne nie wl^ksze n\i 345x170x480.
- mysz optyczna z rolk^, przewodowa USB

- klawlatura QWERTY US-international, przewodowa USB

2. Monitor Typ 2-10 szt.

Poz.
Nazwa

parametru Opis parametru

1 Przeznaczenle
Monitor komputerowy przeznaczony do wspdipracy ze stacja dokulaca z
poz. 17wpkt1

2 Parametry

- monitor LCD o przek^tnie minimum 31,5", jednoczednie nie wiekszel
n\i 32";

-  format obrazu: panoramiczny;
-  rozdzielczodd znamionowa co najmniej 2560x1440 pikseli;
-  CO najmniej jeden port DVI lub DisplayPort lub HDMI;
- wbudowany hub USB z kablem t^czqcym o dt. minimum 1,5m i co

najmniej 2 szt. portdw USB 2.0 lub 3.0;
-  przewdd sygnalu cyfrowego umozliwlaj^cy komunlkacj? ze stacj^

dokuj^c^ do komputera {pkt 2 ipkt 3. poz. -/Z) o dt. minimum 1.8 m;
-  przewdd zasilajqcy z virtyczk^ pasujqc^ do gniazda elektrycznego

typu E i F (..hybrydowa", „unischuko");
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-  regulacja wysoko^ci monitora w zakresie co najmniej 13 cm;
-  . mozliwo66 pochylania panelu wy^wietlacza.
- Wbudowane gtoSniki stereo

3
Deklaracje
i standardy

-  deklaracja zgodnoSci CE dla monitora
-  zgodno66 ze standardem EPEAT

3. Komputer przenosny Typ 1-60 szt.

Poz.
Nazwa

parametru OpIs parametru

1 Typ komputera Komputer przenosny Typ 1

2 WydajnoSd
Wydajnd^e mierzona testem ..PCMark 10 .benchmark" przy rozdzielczosci
obrazu 1920x1080 pikseli z palet^ kolordw minimum 32 bit wynosi: nie mnlej
niz 3600 punktow.

3 Dysk twardy
- wtechnologii SDD

-  0 pojemno^ci nie mniejszej niz 250 GB
- wykorzystuj^cy interfejs SATA lub l\yi.2

4
Pami^6

operacyjna

- minimum 8GB pami^ci RAM

-  pozostawlony jeden wolny slot SODIMM umozliwiaj^cy
zainstalowahle .dodatkowego modulu pami^cl

5 Ekran

- wyswietlacz LCD z pod6wletlenlem LED o przekqtnej od 14" do 14,1
-  0 rozdzielczosci znamionowej minimum. 1920x1080 pikseli
-  z powlok^ antyrefleksyjnq

6 Karta grafiki

Karta graficzna umozliwiaj^ca osiqgni^cie maksymalnej rozdzielczoSci'
znamionowej wySwietlaneJ przez ekran komputera przenoSnego, a takze
monitora przeznaczonego do komputera przenoSnego {pkt 4. Monitor
komputerowy typ 1J)

7 Dzwi^k
-  karta dzwi^kowa stereo

- wbudowane dwagfoSnIki

- wyJScie audio tzw. mini jack srednica 3,5mm '

8 Nap^d DVD Nap^d wewn^trzny lub zewn^trzny DVD z mo2liwoSci^ zaplsu
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9 Komunikacja

Kpmputer przenoSny winien posiadad:

-  zintegrowan^ kartp sieciow^ Ethernet RJ-45 100/1000 Basel -1

szt.

-  zintegrowan^ kartp sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11
b/g/n/ac dwuzakresbwa 2,4GHz 15GHz - 1 szt.

-  zlntegrowany adapter Bluetooth -1 szt.

10 Porty zewn^trzne

Wymagania dotycz^ce portbw:

- minimum 3 szt. portbw USB, w tym minimum 2 szt. port USB 3.0
- minimum 1 szt. zintegrowane ztqcze do stacji dokuj^cej
- minimum 1 szt. port monitora zewnptrznego (cyfrowy lub analogowy)

11 Oprogramowanie
preinstalowany fabrycznie system operacyjny MS Windows klasy
Professional wwersji jpzykowej PL niewymagaj^cy aktywacji za pomocq
teiefonu

12

i

Dodatkowe

wymagania

d) BIOS komputera z mozliwo^ciq:
-  skonfigurowania hasia „Power On" oraz ustawienia hasia dostppu do

BIOS-u (administratora) w sposbb gwarantuj^cy utrzymanie
zapisanego hasfa nawet w przypadku odfqczenia wszystkich irbdet
zasilania i podtrzymania BIOS

-  blokady/wyt^czenia portbw USB, CQM, karty sieciowej
-  kontroii sekwencji BOOT

-  startu systemu z urzqdzenia USB

-  biokowania uruchamiania stacji roboczej z zewnptrznych urzqdzeh
-  obslugi trybu PXE

-  narz^dzia standardbw WMI musz^ odczytab wartoSb Serial Number
w klasie win32_bios zgodn^ z numerem seryjnym na obudowie

e) Ptyta gfbwna oraz karta sieciowa obsluguj^ca rozwi^zanie „Wake on
LAN".

f) Ukiad szyfrujqcy na piycie glbwnej pozwalajqcy m.in. na
przechowywanie w nim kluczy szyfruj^cych, uktad zgodny ze
specyfikac]^ TPM v 2.x

13
Urzqdzenie
wskazujqce

Komputer przeno^ny musi posiadab wbudpwane urz^dzeriie wskazuj^ce z
przynajmnie] dwoma przyciskami oraz kiawiaturp z uktadem klawiszy typu
QWERTY US-International

14 Zasilanie

- Do komputera przenobnego musi byb doiqczony zewnptrzny
zasilacz sieciowy umo2:liwiaJ^cy pracp i tadowanie baterii komputera

- Gzas pracy komputera przenoSnego na podtrzymaniu zasilania
z dostarczonej baterii musi wynosib minimum 4 godziny

15

Certyfikaty,
deklaracje
i standardy

Komputer przenobny winien posiadab:
-  deklaracje zgodnobci CE

-  zgodnobci ze standardem EPEAT
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17

18

Obudowa i waga

Stacja dokujqca

Wyposazenie
dodatkowe

-  -Na obudowie komputera musi by6 mp21iwoS6 zapipcia linki
zabezpieczaj^cej.

- Waga komputera przeno^nego z bateri^ nie moze by6 wipksza niz 2
kg.

Wymagania dotyczqce stacji dokuj^cej:
d) Stacja dokuj^ca musi komunikowad sip z komputerem za pomoc^

dedykowanego portu umozliwiajqcego pracp, tadowanie baterii
komputera 1 replikacjp posiadanych przez komputer portbw.

e) Stacja dokuj^ca musi byd.wyposaiona w porty:
- minimum 3 szt. Portdw USB 3.0

-  port siecl Ethernet RJ-45

- wyjScle audio tzw. mini jack drednica 3.5 mm

- minimum dwa porty cyfrowe video, do jednoczesnej obsiugi w
trybie rozszerzonego pulpitu dwdch monitbrdw z rozdzielczosci^
1920x1080 kazdy

- minimurn jeden port analogowy
f) Stacja musi by6 wyposazona w dodatkowy zasiiacz zewnptrzny,

umo2liwiaj^cy pracp (i tadowanie baterii) komputera podtpczonego
do stacji (bez potrzeby podf^czania zasiiacza bezpodrednio do
komputera).

torba na komputer przenodny wzmpcniona, tekstyina, w kolorze
czarnym lub innym stonowanym, zapewniaj^ca miejsce na
komputer, dqkumenty, niezbpdne akcesbria, okablowanie - co
najmniej dwie odseparowane komory
0 pelnej szerokodci i wysokodci torby -1 szt..
mysz optyczna z rolkq, przewodowa .USB - Iszt.

klawiatura QWERTY US-internatiohai, przewodowa USB - Iszt.

4. Monitor Typ 1 60 szt.

P02.
Nazwa

parametru Opis parametru

1 Przeznaczenie
Monitor komputerowy przeznaczony do wspbtpracy ze stacj^ dokuj^c^ z
poz. 17 w pkt 1.

2 Parametry

- monitor LCD o przek^tnej minimum 23,5", jednoczednie nie wiekszei
niz 24":

-  format obrazu: panoramiczny;
-  rozdzielczodb znarnionqwa co najmniej 1920x1080;
-  CO najmniej jeden port DVI lub DispiayPort lub HDMI;
- wbudowany hub USB z kabiem l^czqcym o dt. minimum' 1,5m i co

najmniej 2 szt. portbw USB 2.0 lub 3.0;
-  przewod sygnalu cyfrowego umo2liwiaj^cy komunikacjp ze stacj^

dokujqcq do komputera {pkt 1. poz. 17)0 61 minimurri 1,8 m;
-  przewbd zasilaj^cy z wtyczk^ pasuj^c^ do.gniazda elek'trycznego

tybu E i F („hybrydowa", „unischuko");'
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-  regulacja wysokoSci monitora w zakresie co najmniej 13 cm;
- mozliwo§6 pochylania panelu wy^wietlacza.
- Wbudowane gtosniki stereo

3
Deklaracje
i standardy

-  deklaracja zgodnoSci CE dia monitora
-  zgodno66 ze standardem EPEAT

Warunki gwarancji zostaiy szczeg6iowo opisane we wzorze umowy.

ImiQ r nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Teresa Uzdowsi<a
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OPIS ROWNOWAZNOSCI

Wykonawcy, ktorzy bferuj^, przedmiot rownowazny do opisanego w formularzu opis przedmiotu
zamowienia, obowi^zani s^wypetnic i podpisac oprocz formularza opis przedmiotu zamowienia rowniez
niniejszy formularz opis rownowaznosci.

Zk^niejednoct^snieformulary opis rdiv^om^nosa ora^fomular^ opispr^dmiotu v^amomenia, odc^tywanejest
w ten sposdb, i^ opisane w formulary opis- rdmowa^nosci element romom^ne, f^ast^pujci odpowiadajqce im elementy
mkas(ane n> fomulart^ opispr^dmiotu ̂ mowienia.

Nien^slnienie bdd^ nies^aiqct^nie niniejst^go formulary do oferty o^na<^a, i^ Wykonawca oferuje prp^dmiot
zamowienia zgodny z opisem zawartpm wformularzu opisprzedmiotu zamowienia.

Jeze/i Wykonawca nypelni ipodpisze tylko formularz przedmiotu zamowienia, h^dsje to stanowilo oswiadczenie woli
Wykonawy jednozpaczpe z ZP^iarem zpoferowania przedmiotu zamowienia zgodnego z opisem zpwarym wformularzu
opisprzedmiotu zpmowienia (tj. bez skoryystania z moijiwosci zpoferowaniaprzedmiotu zamowienia rownowa^ego}.

Wypelniajcic niniejssy formularz ̂ ykonawca winien uwzgkdnic nymogipkt lUJ SIW^.

1) Oswiadczamy, iz oferujemy system opetacyjny rownowazny do systemu wskazanego w pkt 1
poz. 12 fomiularza opis-przedmiotu zamowienia.

Nazwa systemu operacyjnego:

Nazwa producenta:

Ponizej przedstawiamy opis dowodz^cy ro-^xmowaznosci oferowanego systemu operacyjnego
ro-wnowaznego sporz^dzony przy uwzgl?dnieniu zapisow pkt III. 3 SIWZ.

Oswiadczamy, iz oferujemy system operacyjny rownowazny do systemu wskazanego w pkt 3
poz. 12 formularza opis przedmiotu zamo-wienia.

Nazwa systemu operacyjnego:

Nazwa producenta:

Ponizej przedstawiamy opis dowodz^cy ro-wnowaznosci oferowanego systemu operacyjnego
rownowaznego sporz^dzony przy uwzgl?dnieniu zapisow pkt III. 3 SIWZ.

1
-  I
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2) Oswiadczamy, iz oferujemy standardy/ceftyfikaty rownowazne do norm^ standardow,
certyfikatow wskazanych w pkt 1 poz. 14, pkt 3 poz. 14, pkt 2 poz. 3 oraz pkt 4 poz. 3 formularza opis
przedmiotu zamowienia.

Ponizej podajemy nazw? standardu/certyfikatu rownowaznego do wskazanegp przez Zamawiaj^cego
w fomiularzu opis przedmiotu zamowienia - nale±y wypetnic w zakresie. ktorv dotvczv oferty
Wvkonawcy.

a) nazwa certyfikatow rownowaznych .do certyfikatu ISO 9001:2015 na proces projektowania
i produkcji:

-oferowanych komputerow: pkt 1 poz. 14 oraz pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamowienia,
-oferowanych urzq_dzen (dotyczy monitora): pkt 2 poz.3 formularza opis przedmiotu zamowienia.

b) nazwa stand^dow rownowaznych do standardu EPEAT Gold:
-oferowanych komputerow: pkt 1 poz. 14 oraz pkt 3 poz. 14 formularza opis. przedmiotu zamowienia,
-oferowanych urz^dzen (dotyczy monitora): pkt 2 poz.3 formularza opis przedmioUz zamowienia.

c) nazwa standardow rownowaznych do standardu EPEAT:
-oferowanych urz^dzeh (dotyczy monitorow): pkt 4 poz. 3 formularza opis przedmiotu zamowienia.

l/Av
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3) Oswiadczamy, iz oferujemy notm^ lub normy rownowazne do norm wskazanych w pkt 1 poz. 14
oraz pkt 3 poz. 14 formularza opis przedrniotu 2am6"wienia.

Ponizej podajemy nazw? normy lub norm rownowaznych do wskazanych przez Zamawiaj^cego
w formularzu opis przedmiotu zamowienia - nalezv v^etnic w zakresie, ktory dotyczy oferty
Wvkonawcv.

a) nazwa normy rownowaznej do normy ISO 7779, zgodnie z ktor^ mierzona jest glosnosc jednostki
centralnej - pkt 1 poz. 14 otaz pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu zamowienia.

b) nazwa normy rownowaznej do normy ISO 9296, zgodnie z ktor^ wykazano spelnienie wymagah dot.
glosnosci jednostki centralnej - pkt 1 poz. 14 oraz pkt 3 poz. 14 formularza opis przedmiotu
zamowienia.

Imi^ i nazwisko upel^nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

.WMY

mgr Tei^sa Uzdowska
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opis r6wnowa:zno^ci

Wykonawcy, ktorzy oferuj^. przedmiot rownowazny do opisanego w formularzu opis przedmiotu
zamowienia, obowii^zani wypeinic i podpisac oprocz formularza opis przedmiotu zamowienia rowniez
niniejszy formularz opis rownowaznosci..

Zio^nie jednocs(€me formulary opis rownowaznosci ora^fomulars^ opis prs^edmiotu ^mowienia, odc^^wane jest
w ten sposob, i^ opisane w formulars^ opis rownowaznosci elementy rownowaZne, s(ast^uj(i odpowiadajcice im elementy

wska^ne w formulan^ opisprv^dmiotu zamowienia.

Niewjpehienie hcid^ niezahci^nie niniejszcgo formularza do oferty oznacza, iz Wykonawca oferuje przedmiot
zamowienia zgodny z opisem zfn^arym- w formularzu opis przedmiotu zamowienia.

Jezeli Wykonawca nypelni ipodpisze tylko formularz przedmiotu zamowienia, b^dzje to stanowilo oswiadczenie woli
Wykonawy jednozjiaczne z zptniarem zpoferowania przedmiotu zamowienia zgodnego z opisem zan^arf^m wformularzu
opisprzedmiotu zamowienia (tj. bez skonystania ̂  mozfiwosci zaoferowania przedmiotu zamowienia rownowaznego).

Wypelniajc{c niniejsy formularz Wykonawca winien uwzgkdnic nymogipkt 111.3 SIWZ.

1) Qswiadczamy, i± oferujemy system operacyjny rownowazny do systemu wskazanego w pkt 1
poz. 11 formularza opis przedmiotu zamowienia - Pakiet 11.

Nazwa systemu operacjrjnegp:

Nazwa producenta:

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

Qswiadczamy, iz oferujemy system opefacyjny rownowazny do systemu wskazanego w pkt 3
poz. 11 formularza opis przedmiotu zamowienia — Pakiet II.

Nazwa systemu operacyjnego:

Nazwa producenta:

Ponizej przedstawiamy opis dowodz^cy rownowaznosci oferowanego systemu operacyjnego
rownowaznego sporz^dzony przy uwzgl^dnieniu zapisow pkt III. 3 SIWZ.
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2) Oswiadczamy, iz oferujemy standardy/certyfikaty rownowazne do norm, standardow,
certyfikatow wskazanych pkt 1 poz. 15, pkt 3 poz. 15, pkt 2 poz. 3 oraz pkt 4 poz. 3 formularza opis
przedmiotu zamowienia - Pakiet 11.

Ponizej podajemy nazw? standardu/certyfikatu rownowaznego do wskazanego przez Zamawiajacego
w formularzu opis przedmiotu zamowienia - nsdezy wypetnic w zakresie, ktory dotyczy ofertv
Wvkonawcv.

nazwa standardow rownowaznych do standardu EPEAT:

-oferowanych komputerow: pkt 1 poz. 15 oraz pkt 3 poz. 15 formularza opis przedmiotu zamowienia —
Pakiet II,

-oferowanych urz^dzen (dotyczy monitorow): pkt 2 poz. 3 oraz pkt 4 poz. 3 formularza ppis przedmiotu
zamowienia - Pakiet II.

Imi^ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data,

podpis

"'BrTaresaU^dowsKa

WMY

./I
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WYKAZ DOSTAW

UWAGA!

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

Lp. Przedmiot dostawy Wartosc dosta^
(brutto w ztotych)

Data wykonania
dostawy

(dzien, miesi^c, rok)

Podmiot,

na rzecz ktorego dostawa
zostala wykonana (lub jest

nadal wykonywana)
- podac nazwq i adres

Dostawa (umowa)
wykonana,

nadal

wykonywana
—podac informacj^

2

3

■
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Wraz z ninieiszym formularzem Wykonawca sMada dbwody. o ktorych mowa. wpkt VIpktJlit.b SIWZ,

£ Formularz wraz z dowodami sMadany jest na wezwanie Zatnawiaiqcego w terminie i na zasadach opisahych w SIWZ.

ImiQ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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UMOWA Nr

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 Wojewodzkiegp Narodowego Funduszu Zdrowia,
wimieniu ktorego dziala: na podstawie peinomocnictwa nr z dnia.

(kopia w zat^czeniu), zwanym dalej „Zamawiaj^cym"
a

z siedzib^ w , adfes: , wpisanym do , pod
numerem ; NIP: RJEGON: , wysokosc kapitalu

zakiadowego: zi /jezeli dotyczy/,

w itiueniu ktorego dziaia: — , zwanym dalej „Wykonawc^",
o tresci nastepuj^cej:

§1
Przedmiot umowy

Brzmienie ust I dotvczace pakietu I:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa zestawow komputerowych oraz drukarek (zwanych

takze „sprzetem" oraz „przedmiotem umowy") dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia, zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w zal^czniku nr 1 do umowy.

Brzmienie ust. 1 dopctrace pakietu 11:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa komputerow pizenosnych wraz z osprz^tem (zwanych

takze „sprzetem" oraz „przedmiotem umowy") dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia, zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w zai^czniku nr 1 do umowy.

(Umga: t^aicia^nik nr 1 v^stanie pr^gotoinany w oparciu o formulary opis prv^edmiotu t^amomenia na dany pakiet,

ktorego b^d^e dotyctyia umowa i fprmular\ opis rdivnowa^nosci na dany pakiet, ktorego b^dv^e dotycsyia umom -

je^li dotycry. N' a f^aicia^nik nr 1 do uwony b^dci skladac si^ tak^e opisy — speyfikage technictyie dostarc^one pi\es(^

Wykonami na ufetyanie).

2. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz dostarczony przedmiot umowy bedzie fabrycznie nowy oraz bedzie

pochodzil z biez^cej produkcji, tj. b^dzie wyprodukowany hie wczesniej niz w 2020 r.

3. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz dostarczony przedmiot umowy b^dzie wyprodukowany zgodnie
z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b^dzie w peini wartosciowy i nadaj^cy si?

do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b^dzie posiadat deklaracje zgodnosd CE.
4. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy pochodz^cy z legalnego zrodla, objety

pakietem uprawnieh gwarancyjnych (na warunkach opisanych w niniejszej umowie) zawartych
w cenie i swiadczonych przez siec serwisow^ producenta lub przedstawiciela producenta.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? na z^danie ktorejkolwiek z osob wskazanych w §4 ust.l b^dz ust.2

umowy niezwlocznie przedlozyc Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie deklaracji
zgodnosd CE, a takze posiadanie certyfikatow oraz zgodnosc ze standardami, o ktorych mowa
w zai^czniku nr 1 do umowy.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszelkie dokumenty, w tym licencyjne, a takze ewentualne

nosniki CD lub DVD zwi^zane z przedmiotem umowy jednej z osob wskazanych w §4 ust.l lub ust.2

umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1.
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7. Wykonawca zobowi^ziije si? i os^wadcza, ze dokumenty, licencje oraz ewentualne nosniki, o ktorych
mowa w ust. 5 i ust. 6, nie naruszaj^ praw innych osob lub podmiptow, w tym praw autorskich, praw

.  do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytuiu
caikowit^ odpowiedzialnosc prawn^ i finansow^..

8. Zamawiaj^cy z tytulu zrealizowania catego przedmiotu umowy zobowi^zuje si? zapkcic Wykonawcy

wynagrodzenie caikowite pkreslone w §3 ust.l umowy.

9. Wykonawca zamierza wykonac nimejsz^ umow? be!(^ ud^alul\ udtqalempodn^konaiv^lpodwjkonawconf^
w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 12/pn/2020 pakiet ,■ tj.
Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy/podwykonawcom

(c^isc is^mowienia) ktor^ wykona:
(firma, nat^apodnykonaw^lpodinykonawcow). ^

*  ̂ostam Jiypeinione stosomie do ofery Wykonawg ̂ oi(pnej w ^amowieniu nr 12lpn/2020 na danypakiet,
10. W toku-realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^(^ zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 12/pn/2020-na
pakiet Zmiana b^dz rezygnacja winna nast^ic w drodze . pisemnego aneksu do umowy z
podaniem przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oiraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego
podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal si? na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunku udziaiu w post?powaniu (warunku dot. zdolnosci
zawodowej - posiadanie doswiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia go w stopniu nie.
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie
post?powania o udzielenie zamowienia (zamowienie nr 12/pn/2020 pakiet ).

§2
Termin i miejsce realizacji umowy
1. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy w teiminie do 40 dni od dnia zawarcia

umowy.

2. Licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszej umowy zostaj^
udzielone na czas nieokreslony. Wykonawca oswiadcza, iz posiada prawo do ich dystrybuowania
i sprzedazy, nie naruszaj^c praw, w tym prawa wlasnoki oraz praw autorskich innych. osob lub
podmiotow, w tym praw autorskich, prawa wlasnosci, praw do znakow towarowych, patentow, dobr
osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowitq. odpowiedzialnosc prawn^
1  finansow^. Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy uprawniajq, Zamawiaj^cego
do uzytkowania dostarczonych wersji oprogramowania zgodnie z ich przeznaczeniem w pelnym
zakresie ich funkcjonalnosci.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc sprz?t wlasnym transportem, na wlasny koszt i ryzyko
, do miejsca dostawy znajduj^.cego si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.

4. O konkretnym terminie dostawy Wykonawca zobowiqzuje si? poinformowac Zamawiaj^cego
z CO _ najmniej jednodniowym wyprzedzeniem: telefonicznie pod nr telefonu lub
za posredmctwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

5. Dostarczenie sprz?tu winno zostac potwierdzone protokoiem odbiom ilosciowepo. ktory winien zostac
sporz^dzony zgodnie ze wzorem stanowiH.cym zal^cznik nr 5 do umowy.
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Dostarczenie sprz^tu innego producenta b^dz innego. modelu niz wskaZany w tresci zal^cznika nr 1

do umowy, uniemozliwia dokonanie skuteczhego odbioru takiego sprz^tu. W takiej sytuacji

podpisanie protokoiu odbioru ilosciowego nie b^dzie mozliwe, a Strony umowy zobowi^zane b^d^

do stwierdzenia na pismie, iz sprz?t dostarczony przez Wykonawc? nie zostal odebrany przez

Zamawiaj^cego z powodu niezgodnosci w zakresie producenta lub modelu sprz^tu w stosunku

do wskazanego w umowie.

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

wyraza zgod^, dokumentami potwierdzaj^cymi poszczegolne dostawy czQsciowe b^d^ odr^bne

protokoiy odbioru ilosciowego-cz^sciowego.

7. Nie. pozniej niz w ci^gu 3 dni od dnia podpisania ostatniego protokolu odbioru ilosciowego

Zamawiaj^cy zakonczy tzw. odbiof jakosciowy, ktory zostanie potwierdzony protokokm odbioru

Jakosdom90. Jednym z warunkow dokonania odbioru jakosciowego jest przekazanie przez Wykonawc?

Zamawiaj^cemu dokumentow gwarancyjnych wystawionych przez producenta. W trakcie odbioru

jakosciowego mi^dzy innymi Zamawiaj^cy moze dokonac badania losowo wybrariych komputerow

pod k^tem spelniania wymagan niniejszej umowy. Badanie nast^i przy uzyciu programu (testy)

wskazanego w zal^czniku nr 1 do umowy. Zamawiaj^cy moze podj^c decyzj? o przeprowadzeniu

badania pod nadzorem biegtego-rzeczoznawcy.

8. Kazdy z dostarczonych przez Wykonawc? komputerow, monitorow oraz drukarek /zgodnie z
Pakietem , ktorego dotyczy umowa/ winien zostac oznaczony pelnym identyfikatorem modelu,

jednoznacznie identyfikuj^cym konfiguracj?. Jezeli oznaczenie z tabliczki znamionowej danego

komputera, monitora oraz drukarki pakietu I) oraz komputera przenosnego i monitora (dot.

pakietu II) b^dzie sprzeczne z oznaczeniem modelu wskazanego w zal^czniku nr 1 do umowy,

Zamawiajacy uzna, iz dostarczony model nie odpowiada wymogom umowy.

9. Jezeli podczas odbioru jakosciowego pkaze si?, ze dostarczony przez Wykonawc? sprz?t nie spelnia

wymagan okreslonych w umowie, w szczegolnbsci komputery nie spetniaja wymagan dotyczacych

wydajnosci odnoszacych si? dp testow programu PCMark 10, Wykonawca zobowiazany b?dzie do

wymiany sprz?tu niespelniajacego ktoregokolwiek z wymagan umowy na sprz?t spelniajacy wszystkie

wymagania. W takim przypadku wyndana spr2?tu winna nast^ic w ciagu 7 to liczac -od .dnia

zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego nie potoej niz w tou 22.01.2021 • r.

Zawiadomienie moze nastapic pisemnie, faksem lub na adres e-mail Wykonawcy podany w § 4 ust. 3

umowy.

10. Podpisanie protokohi odbioru jakosciowego zostanie uznane za tozsame z potwierdzeniem

nalezytego wykonania umowy i b?dzie podstawa zwrotu do 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, w sytuacji, gdy Zamawiajacy stwierdzi zgodnosc realizacji przedrniotu umowy z

umowa w zakresie ilosci, jakosd odebranego spr2?tu, terminowosci dostawy oraz pozostalych

wymogow umowy odnoszacych si? do dostawy sprz?tu w danym pakiecie.

11.- Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dostarczanego sprz?tu przechodzi

na Zamawiajacego z chwila podpisania' protokolu odbioru ilosciowego (lub protokolu odbioru

ilosciowego - cz?sciowego).

12. Obowiazek sporzadzenia protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, spoczywa

na Wykonawcy. Kazdy protokol winien bye podpisany przez przedstawicieli obu Strpn umowy,

o ktorych mowa odpowiednio w §4 ust.2 oraz ust.3 umowy.

w
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§3

Wynagfodzenie calkowite umowy i sposob zaplaty

1. Z tytxiiu- zrealizowania catej umowy Zamawiaj^cy-.zapiaci Wykonawcy wynagrodzenie calkowite

w wysokosci: zl (stownie: zlotych), w tym wynagrodzenie calkowite netto:

zl, zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

(Umga: nr 2 ̂pstaniepriggotorvany w oparciu o pkt 1Aformulary oferty na dany pakiet ̂amowienia).
la. Mechanizm tzw. podzielonej ̂ platnosci, o ktorym mowa w § 11 umowy dotyczy nast^puj^cych

elementow kalkulacji cenowej; (zapis stosownie
do deklaracji Wykonawcy na formularzu wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz

podzielona platnosc) - jei(eli

2. Wynagrodzenie calkowite okreslone w ust. 1 niniejszego-paragrafu zawiera wszelkie koszty, oplaty,
podatki, oraz naleznosci zwi^zane z realizacj^ umowy, w tym koszty transportu do miejsca dostawy,

ubezpieczenia przedmiotu umowy, rozladunku w miejscu dostawy, a takze koszty zwi^zane
z realizacj^ zobowi^zan z tytulu gwarancji oraz r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia.

3. Zaplata wynagrodzenia nast^i jednorazowo w formie polecenia przelewu w terminie do 30 dni licz^c

od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego przez Wykonawc? prawidlowp wystawionej faktury

VAT, na podsta^e protokolu odbioru jakosciomgo, na rachuriek bankowy Wykonawcy podany
na fakturze VAT.

4. Jezeli zakonczenie realizacji umowy przez Wykonawc? do dnia 20.01.2021 r. nie b^dzie mozliwe,

Zamawiaj^cy b?dzie mial prawo do rozwi^zania umowy albo odst^ienia od umowy oraz w zakresie

uregulowanym w § 7 umowy naliczenia Wykonawcy kary w wysokosci okreslonej w §6 ust. 1 lit. a

umowy.

5. Wartosc brutto faktury VAT wystawionej na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty

wynagrodzenia calkowitego brutto, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Wykonawca zobowi^zuje si? do wystawienia i dostarczenia faktury VAT w terminie zgodnym

z obowi^zuj^cymi przepisami, najpozniej w dniu 25.01.2021 r. W przypadku wystawienia
i dostarczenia Zamawiaj^cemu faktury VAT po tym terminie, Zamawiaj^cy b?dzie uprawniony
do odst^ienia od umowy z zachowaniem zasad okreslonych w §7 umowy oraz do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w ustl
niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? do wystawienia i dostarczenia danej faktury VAT z tytulu niniejszej
umowy w terminie zgodnym z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa.

8. . Na fakturze VAT Wykonawca winien uwzgl?dnic ponizsze dane, a takze - jezeli dotyczy zapisy
o mechanizmie podzielonej platnpsci:

Nabywca:

Narodony Fundus^ Zdrowia ̂  sied^h(i w Wars^awie

■til R" akomecka 26/30, 02-528 Warst^wa,
NIP: 1070001057.

Odbiorca i platnik faktur VAT:
Slciski Oddf^ai Wojemdi^ki NFZ ̂  sied:^bii w Katomcach,
uL Kossutha 13, 40-844 Katowice.

9. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.

a?/
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10. Zamawiajj^cy zapiaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzenia, liczone

od dnia nast^pnego po dniu, w ktorym zapiata miata bye dokonana, po ottzymaniu pisemnego

wezwania do zaplaty.

11. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzecijt,

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosd.

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

zostanie uwzgl^dniona w umowie. W przypadku zwi^kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie

calkowite netto umowy (ust 1), w tym takze wartosd netto podane w zal^czniku nr 2 do umowy,
zostanie obnizone w taki sppsob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT,

wynagrodzenie calkowite brutto umowy (ust. 1) nie przekroczylo ceny oferty zlozonej przez
- Wykonawc? w zamowieniu nr 12/pn/2020 pakiet...., tj zi brutto. W przypadku

zmniejszenia stawki podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitegp netto umowy (ust. 1), w tym takze

do wartosd netto podanych w zal^czniku nr 2 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 umowy.

13. Wykonawca pswiadcza, iz znane mu s^ przepisy dotycz^ce centralnego rejestru podatnikow VAT

(tzn. biala Hsta) wprowadzonego ustaw^ z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od

towarowi uslug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1018 ze zm.).

§4

Wspolpraca pomi^dzy Stronami
1. Osob^ zobowi^zan^ i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacji

niniejszej umowy w zakresie formalnym, jest: , tel adres e-mail:

2. Osobi zobowiizani i uprawnioni ze strony Zamawiajicego do stalego nadzoru nad realizacji

niniejszej umowy w zakresie merytorycznym oraz upowaznioni do podpisania protokolow, o ktorych
mowa w niniejszej umowie, jest: , tel , adres e-mail: lub , tel ,

adres email: .Dla skutecznosd wystarczy dzialanie jednej z wymienionych osob.
3. Osobi upowaznioni ze strony Wykonawcy do podpisywania protokolow, o ktorych mowa

w nimejszej umowie oraz zobowiizani do nadzorowania realizacji umowy jest , td ,

tel. kom , adres e-mail:

4. Ewentualna zmiana osob wskazanych w ust, 1, 2 lub 3 dla swojej skutecznosd b^dzie wymagala
jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. W tresd
oswiadczenia winien zostac wskazany termin, od ktorego obowiizuje zmiana.

§S

Warunki gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udzida: 48-miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady na komputery stacjoname

wraz z monitorami oraz 36^miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady na drukarki ( dot. Pakietu
I)/ 36-miesi^cznej gwarancji oraz r?kojmi za wady na komputery przenosne wraz z monitorami
(dot. Pakietu II), stanowiice przedmiot umowy, na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie
oraz w zaliczniku nr 1 do umowy. Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady liczony jest od dnia
podpisaniaprotokolu odhiorujam ''domgo. Przedmiot umowy obj^ty jest gwarancji producenta.

'tvw
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3. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplatnego usum^cia wad fizycznych przedmiotu umowy
(naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli wady
ujawni^ si? w okresie gwarancji.

4. Zamawiaj^cemu przysluguje z^daiiie dostarczetua przedmiotu wolnego od wiad (wymiana), jezeli
w okresie gwarancji dokonane zostaly co najmniej dwie jego naprawy, a przedmiot umowy jest nadal
wadliwy.

4a. Wykonawca moze dokonac dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli usuni?cie
wady wi^zaloby si? z- nadmiernym utrudnieniem dla Wykonawcy albo bytoby nieuzasadnione
ekonomicznie.

5. Jezeli nie jest mozliwe dost^czenie (wymiana) przedmiotu wolnego od wad o parametrach
.identycznych jak opisano w zal^_czniku nr 1 do umowy, Wykonawca moze dostarczyc przedmiot
o parametrach lepszych. Ocena, czy parametry proponowanego przedmiotu s^ lepsze nalezy
do Zamawiaj^cego.

6. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okoHcznosd uzasadniaj^cych z^danie wymiany, opisanych
w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowi^zuje si? do wymiany sprz?tu na woby od wad
w terminie do 14 dni licz^c od dnia otrzymaniia zawiadomienia o wadzie.

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

8. Wykonawca zobowi^zuje si? do odbioru sprz?tu z siedziby Zamawiaj^cego w nast?pnym dniu
roboczym po zawiadomieniu o koniecznosci dokonania naprawy sprz?tu.

9. Wszelkie koszty zwi^zane z wymiany sprz?tu, ewentualnq^ instalacj^ i trahsportem oraz jego naprawq.
(w szczegolnosd koszty robocizny i cz?sci) w ramach uprawnien gwarancyjnych oraz z tjmilu r?kojmi
za wady ponosi Wykonawca.

10. W przypadku awarii dysku twardego komputera Wykonawca zobowi^zuje si? do przeprowadzenia
diagnostyki awarii w siedzibie Zamawiaj^cego przy udziale pracownikow Zamawiaj^cego.
Przeprowadzenie diagnostyki awarii oraz jej usuni?de winno nast^ic w ci^ 14 dni Kcz^c od dnia,

.  w ktorym Zamawiaj^cy dokonat zgloszenia awarii. Przez awari? rozumie si? kazdy przypadek
niedziaiama b^_dz nie prawidlowego dzialania dysku. Uszkodzony dysk twardy pozostaje
u Zamawiaj^cego.

11. Wszelkie zgloszenia w ramach uprawmeh gwarancyjnych Zamawiaj^cego b^dz z tytulu r?kojmi
za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy, mog^, bye skutecznie przekazane za posrednictwem
faksu na numer Wykonawcy: lub poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy:

Fakt otrzymania zawiadomienia Wykonawca obowi^,zany jest natychmiast
potwierdzic za posrednictwem faksu na numer Zamawiaj^cego: lub poczty
elektronicznej na adres e-mail Zamawlaj^cego:
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12. Wykonawca zobowi^zuje si? w okresie udzielonej gwarancji do zapewnienia nieodplatnego
serwisowania sprz?tu w punkcie serwisowym producenta liib przedstawiciela producenta. Gwarantem
na zasadzie solidamej odpowiedzialnosci jest Wykonawca oraz producent. Wystawc^ dokumentow
gwarancyjnych winien bye producent.

13. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych przedmiotu umowy, w tym okres
gwarancji i r?kojmi za wady mog^ bye korzystniejsze niz warunki gwarancji i r?kojmi za wady
wynikaj^ce z niniejszej umowy. Warunki gwarancji ■ opisane w dokumentach gwarancyjnych
przedmiotu umowy, nie mog^ bye sprzeczne, z zastrzezeniem regulacji zdania poprzedniego,
od warunkow. gwarancji i r?kojmi za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy - w przypadku
zaistnienia takiej sytuacji obowi^zuj^postanowienia umowne.

Wykonawca przekaze Zamawiaj^tcemu wszelkie dokumenty gwarancyjne najpozniej w dniu
podpisaniaprotokolu odhioru jakosdowego.

14. Uprawmenia i zobowi^zania z tytuhi r?kojmi za wady okreslaj^ przepisy kodeksu cywilnego.

§6

Karv umowne

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

1) w wysokosci 10% wynagrodzenia caikowitego brutto okreslonego w -§ 3" ust. 1 umowy -
w przypadku rozwi^zania umowy przez Zamawiaj^cego z przyczyn lez^cych po stronie
Wykonawcy, o ktorych mowa w §7 umowy;

2) w wysokosci 200 zl za kazdy dzien opoznienia w dostawie sprz?tu w stosunku do terminu

wskazanego w §2 ustl umowy. Jezeli opoznienie przekroczy 30 diii Zamawiaj^cy moze
skorzystac z prawa do rozwi^zania umowy na zasadach opisanych w § 7 oraz naliczyc odr?bn^
kar? umown^w wysokosci i na zasadach okreslonych w pkt 1;

3) w wysokosci 250 zl za kazdy dzien opoznienia w wymianie sprz?tu na wolny od wad w stosunku
do terminu okreslonego w §5 ust.6 umowy;

4). w wysokosci 200 zl za kazdy dzien opoznienia w naprawie sprz?tu w stosunku do terminu
okreslonego w §5 ust.7 zd. pierwsze umowy;

5) w wysokosci 200 zl za kazdy dzien opoznienia w dostarczeniu jednostki zast?pczej w stosunku
do terminu okreslonego w §5 ust.7 zd. pierwsze umowy;

6) w wysokosci 250 zl za kazdy dzien opoznienia w" odebraniu sprz?tu z siedziby Zamawiaj^cego
w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust.S umowy;

7) w wysokosci 350 zl za kazdy dzien opoznienia w wymianie sprz?tu niespelniaj^cego wymagah
umowy w stosunku do terminu ol^esionego w §2 ust.9 umowy;

8) w wysokosci 100 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §5 ust.10 zd.2 umowy.

9) w wysokosci oraz na zasadach okreslonych w zal^czniku nr 3 do umowy - Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ.

2. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3.- Wykonawca zapiaci .Zamawiaj^cemu kar? umown^ w terminie 7 dni licz^c od daty otrzymania
wezwania do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^dc
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nalezn^ mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^
ma on w stosunku do Zamawiaj^cegp (w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyi^czona:

1) w przypadku wyst^ienia okolicznosci siiy wyzszej w rozumieniu przyj^tym w doktrynie
i orzecznictwie (zdarzenie zewn^tirzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia
jego skutkom), w szczegolnosci takich jak wojna, katastrofabe dzialania przyrody, zamieszki
uliczne;

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

epidemii,

— o lie mialy wplyw na wykonanie umowy.

. W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wpiywie na wykonanie

umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwiocznie pomformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz

uzyskac pisemne. stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si^

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

5. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyi^czona rowniez w przypadku, gdy niedotrzymanie przez

Wykonawc? termmu wykonania zamowienia b^dz innego termbu, do ktorego zachowania Wykonawca

jest zobowi^zany na podstawie niidejszej umowy, zostalo spowodowane okolicznosciami lez^cymi

po stronie Zamawiajj^cego.

6. Sytuacje wskazane w ust.4 i 5 powoduj^ zawieszenie biegu termbow do czasu ust^ienia przeszkody.
Okolicznosci zawieszenia termbu oraz jego kontynuacji zostan^ potwierdzone przez Strony ha pismie.

7. Suma' kar umowriych naliczona z tytuiow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 do pkt 8, nie moze
przekrpczyc 50% koty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

§7

Odst^ienie od umowy /rozwig^zanie umowy

1. Z uwagi na okolicznosc, iz przedmiot umowy jest finansowany ze srodkow bwestycyjnych roku

2020, Zamawiaj^cy zastrzega, iz w przypadku opoznienia w dostawie sprz^tu w stosunku do termbu,

o ktorym mowa w §2 ust.1 umowy, przekraczaj^cego dat? 20.01.2021 r., Zamawiaj^cy b^dzie mogl

skorzystac z prawa do:

1) odstapienia od umowy:

a) w sytuacji, gdy w terminie do dnia 20.01.2021 r. Wykonawca nie dostarczy zadnego sprz^tu;

b) w sytuacji, gdy mimo dostarczenia calego sprz^tu, co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal odbioru

jakosciowego (protokdt odhioru jakosctowego)^ Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy Zamawiajacemu

w terminie do dnia 25.01.2021 r. zadnej faktury VAT.

2) rozwiazania umowy pod warunkiem, ze nie zachodzi jednoczesnie przeslanka odst^ienia

od umowy, o ktorej mowa w ust.l pkt 1 lit.a lub lit.b:

a) w przypadku, gdy w terminie do dnia 20.01.2021 r. Wykonawca nie wykonal calego przedmiotu

zamowienia;

b) w sytuacji, gdy w stosunku do cz^sci dostarczonego sprz^tu, co do ktorego Zamawiajacy dokonal

odbioru jakosciowego (protokol odbioru jakosciowego), Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy

Zamawiajacemu w terminie do dnia 25.01.2021 r. danej faktuiy VAT.

2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w niniejszej umowie, wbno nastapic poprzez pisemne

oswiadczenie zlozone Wykonawcy ze wskazaniem na okolicznosci stanowiace podstaw? odst^ienia
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od umowy. Odst^ienie od umowy winno nast^ic w terminie do 7 dni licz^c od dnia powzi^cia
wiadomosci o przyczynie odst^ienia poprzez pisemne oswiadczenie ztozone Wykonawcy."
W przypadku. odst^ienia od umowy Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia
w stosunku do Zamawiaj^cego.

3. Rozwi^zanie umowy winno nast^pic poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy
ze wskazamem na okolicznosci stanowi^ce podstaw^ rozwi^zania umowy. Rozwi^zanie umowy

nast^puje ze skutkiem natychmiastowym w dniu zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia.

W przypadku rozwi^zania -umowy Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie jedynie za faktycznie

dostarczon^ cz^sc spfz^tu, co do ktorej Zamawiaj^cy dokonat odbioru jakosciowego oraz w zakresie

ktorej Wykonawca wystawii faktur?. W takim przypadku dopuszczalny jest odbior jakosciowy

cz^sciowy.

4. W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za sprz^t faktycznie

dostarczony Zamawiaj^cemu do dnia rozwi^zania umowy, co do ktorego Zamawiaj^cy dokonal

- odbioru jakosciowego (protokoi odbioru jakosciomgo), a faktura VAT za ten sprz^t zostala wystawiona i

dostarczona Zamawiaj^cemu do dnia 25.01.2021 r.

5. W przypadku odst^ienia od umowy Zama-^aj^cemu przysluguje uprawnienie do naliczenia

Wykonawcy kary umownej (niezaleznie od innych kar umownych) w wysokosci 10% wynagrodzenia,

o ktorym mowa w §3 ust.l umowy, z zastrzezeniem §6 ust.2 umowy.

6. W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cemu przysluguje odpowiednio uprawnienie do

naliczenia Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej w wysokosci 10%

wartosci brutto sprz^tu niedostarczonego w terminie do dnia 20.01.2021 r. b^dz uprawnienie

do naliczenia Wykonawcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary umownej w wysokosci 10%

wartosci brutto, na -jak^ miala opiewac mewystawiona lub niedostarczona faktura VAT,

z zastrzezeniem §6 ust.2 umowy.

7. .Zamawiaj^cy. zastrzega, iz w przypadku opoznienia w dostawie sprz^tu w stosunku do terminu,

o ktorym mowa w §2 ust.l umowy, przekraczaj^cego 30 dni, Zamawiaj^cy b^dzie mogl skorzystac
z prawa do rozwi^zania umowy.

§8

Zabezpieczenie nale:^ego wykonania umowy

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

ziotych), CO stanowi 5%. wynagrodzenia calkowitego brutto umowy (ceny oferty brutto).

Zabezpieczenie zostaio wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jednq, lub

kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zarnowieh "publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia miisi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania

jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest

poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia

zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

3. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (odpowiednio 70 % i 30%),

Zama^aj^cy nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wjrst^ilo
w okresie waznosci zabezpieczenia Qezeli zabezpieczenie zostaio wniesione w formie doki^entu -

w okresie waznosci dokumentu).

Cli ̂
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4. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^. zgodnie z art. 151 Prawa zamowien

publicznych. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zpstanie zwrocone w terminie do 30 dni
licz^c od dnia podpisania protokolu odbioru jakosciowego do wysokosci 70 % wniesionego
zabezpieczenia. Pozostale do 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r?kojmi za wady.

§9

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzorujace umow?, a takze maj^ce bezposredni dost^p do sprz^tu Zamawiaj^cego w zwiqzku
z realizacjq. niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowi^zan z tytulu gwarancji i r^kojmi
za wady, zobowi^zane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotycz^cych'
Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych
osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie
od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy
rowmez przez osoby i podrmoty, kt6r5mii posiu^je si^ wykonuj^c obowi^zki wynikaj^,ce z niniejszej
umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na
Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegoiawia zawarta. w dniu dzisiejszym pomi^dzy Stronami Umowa
o zachowaniu poufnosd w NFZ stanowi^ca zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ujawmenie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zachodz^
przeslanki do ziozenia taldego oswiadczenia, uprawnia Zamawiaj^cego do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu pou&osci w NFZ, a takze

do powiadomienia stosownych organow. Wzor Os^wadczenia o zobowistzaniu do zachowania

poufnosci stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.
3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji

zastrzezonych jako tajemmca przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych
w obowi^zuj^cych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania
tych informacji oraz ich zrodla.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzulq. informacyjn^ dotycz^cq. -RODO* oraz ze wypeliiil
obowiq.zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposredmo lub posredmo pozyskal w celu realizacji nimejszej umowy, w przypadku,
gdy obowi^zek taki spoczywa na Wykonawcy. —je^li dotycsi^

^RODO - TOf^or^dt^nie P' arlamentu Europejsktego i Rady (UE) 20UI679 f^^dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fî cs^nych w s^ev^ku ̂ pr^twars^niem darych osobouych i w sprawie swohodnego pr^epiywu takich danych orae(^ uchyknia
dyrektyny95l46jWE (ogolne rospof^d^nie o ochronie danych) (D^. Ur(. UEL 119 ̂04,05,2016).

5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze "vraorem- oswiadczenia

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik nr 6 do niniejszej umowy. Podpisane
przez pracownikow Wykonawcy oswiadczenia, Wykonawca przedklada osobie, o ktorej mowa
w § 4 ustl, niezwlocznie po zawarciu umowy.

(h/
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§10

1. Zamawiaj^cy dopuszcza na etapie realizacji umowy mozUwosc dostarczenia przez Wykonawc?, na jego
pisemny wniosek, innego modelu sprz?tu tego samego producenta (tj. odpowednio komputera,
momtora, notebooka lub drukarki) niz model wskazany w ofercie zlozonej przez Wykonawc?
w zamowiemu nr 12/pn/2020 paWet... pod warunkieni l^cznego spelnienia ponizszych przeslanek:
a) inny model sprz^tu tego samego producenta b?dzie spelnial wymogi opisane w zamowieniu

nr 12/pn/2020 pakiet...., tj. nie b?dzie gorszy od modelu wskazanego w zal^czniku nr 1 do
umowy;

b) cena za inny model sprz^tu nie b^dzie wyzsza (tzn. moze bye nizsza) od ceny za model wskazany
w 2alq.czniku nr 1 do umowy;

c) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawidela
producenta) sprzQtu potwierdzaj^ce, iz model sprz^tu wskazany w zal^czniku nr 1 do umowy nie
jest mozliwy do dostarczenia przez Wykonawc?. Pod poj^ciem „producenP' uzytym w zd.
poprzednim nalezy rozumiec rowniez „przedstawiciela producenta". Pod poj?ciem „przedstawiciel
producenta nalezy zas rozumiec podmiot formalnie upowazniony przez producenta do wykonania
w imieniu producenta okreslonych czynnosci.

2. Zasady opisane w" ust.1 znajda. odpowiednie zastosowanie w przypadku zamiaru dostarczenia przez
WykonawcQ innego modelu procesora komputerowego tego samego producenta niZ model wynikaj^cy
z oferty zlozonej w zamowieniu nr 12/pn/2020 pakiet

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 i ust. 2, wymaga sporz^dzenia pisemnego aneksu do- umowy
poprzedzonego pisemny zgodq, Zamawiajacego. Zmiana ta nie ma wplywu na bieg terminu wykonania
umowy.

§11

Mechanizm podzielonej platnosci - jezeli dotyczy
1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b^dzie realizowal platnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej piatnosci tzw. split payment, wyla.c2nie przy plamosciach bezgotowkowych — polecenie
przelewu lub polecenie zapiaty, 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 piatnosci nie b^dzie wykorzystywany do zapiaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia
zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk^ 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiaj^cego piatnosci w systemie
podzielonej piatnosci.

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

§12
Okolicznosci zwii^zane z COVID
1. Strony Umowy, w trybie art. 15r ustawy o szczegolnych rozwi^zaniach zwi^zanych z zapobieganiem,

przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVLD-19, irinych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi
sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), niezwiocznie wzajemnie
informuja, si? o wplywie okolicznoki zwiazanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
tej umowy, o ile taki wplyw wyst^il lub moze wyst^ic.
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2. Zamawiaj^cy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwi^zane z wyst^ieniem COVrD-19, o ktorych mowa
w ust. 1, wptywaj^ na nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawc^ w trybie art. 15r ust.4
cyt. ustawy, o ktorej mowa w ustl, dokonuje stosownej zmiany Umowy, w sposob zgodny z art. 15r
cyt. ustawy.

§13

Postanowienia koncowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2. Kazdorazowa zmiana postanowien- niniejszej umowy, przy uwzgl^dnieniu wyj^tkow w niej
przewidzianych, wymagac b^dzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Przez dni robocze nale:^ rozumiec dni od poniedzialku do piq.tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie
dni ustawowo wolnych od pracy.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

5. Umowa b^dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr 12/pn/2020 na
pakiet

6. Ewentualne spory powstale na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygni^ciu sq_du
wiasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu. Zdrowia
(Katowice).

7. Umowa zostaia sporz^dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzjrmuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

ZaKcznik nr 1 - opis przedmiotu umowy
Zal^cznik nr 2 - k^kulacja cenowa
Zal^cznik nr 3 - umowa o zachowaniu poufndsci
Zaljicznik nr 4 - pelnoniocnictwo
Zal^znik nr 5 - wzor protokolu odbioru ilosciowego
Zals^cznik nr 6 - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania

'  poufhosci

^^«?pstwfe^^ac^e/n■

KIEROWNIK „ ■ NACZRt.NfK

mm WtwewMzkicgt
Zdwma M^Catowicach

i^iatu Wojewodzkiego Krcv-vIS Wo/rf/c jJ'®^4slciego
NarodowegoFu/duszuZdrowiawKatowicach. ^ \

^ T KIEROWNIK ^ <:

p.o. KIEROWNIKA NarodowegoNbn^u'Mowuw aiowiu iOpbrttx NarodowegoFundu|
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCIW NFZ
zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skim Oddzialem Wojew6dzkim z siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha 13,
reprezentowanym przez:

~ Dyrektora $l^skiego Oddziahi Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Z(^owia,
w imieniu ktdregb dziala: na podstawie pebiomocnictwa nr z dnia (kopia
w zalqczeniu), zwanym dalej „Zamawiaj^cym"
a

z siedzib^ -w , adres: , wpisanym do , pod numerem
> NIP- » REGON; , wysoko^c kapitahi zakladowego:

zl /jeZeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala: - , zwanym dalej „Wykonawcq",
0 tre^ci hast^puj^cej:

W zwiqzku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktdrej przedmiotem Jest dostawa zestawdw
komputerowych oraz drukarek — Pakiet I / dostawa komputerdw przenoSnych wraz z osprz^tem — Pakiet II,
zwanej dalej „umow^ podstawow^", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufiiych udost^pnianych wzajemnie
w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiaj% co nast?puje:

Ilekrod w niniejszej umowie U2yte zostaj^ wyrazy „Informacje Poufiie" omaczaj^ one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pi^mie lub zapisane w inny sposdb, dotyczqce

spraw, plandw dzialalno^ci Zamawiaj^cego lub przedsi^wzi^d Zamawiajqcego- zwiqzanych z reaiizacj^
umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwi^ku z realizacji umowy
podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiajicego, kt6re zostaly utrwalone
w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowii Informacji Poufiiej, informacje, ktdre w dacie ich ujawnienia sq powszechnie znane lub jawne.

I.

§2.

Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufhych Wykonawca zobowigzuje si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych, niezale^ie od formy, w jakiej zostaly mu
przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufiiych wyl^cznie na uzytek prowadzonej wspblpracy w zakresie realizacji
umowy podstawowej;

3) .zapewnienia odpowiedniego i be^iecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych Informacji
Poufiiych w czasie, gdy znajduji si? one w posiadaniu Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufiiych wylqcznie osobom bioricym udzial w realizacji umowy podstawowej ze
strony Wykonawcy, ktbrym informacje te sq niezb?dne dla prawidlowej realizacji umowy podstawowej;

5) poinfprmowania os6b, o ktdrych mowa w §2 ust.l pkt 4 niniejszej umowy, o poufiiym charakterze
udost?pnianych i przekazywanych im Informacji poufiiych, pouczenia ich w sprawie traktowania tych
Informacji jako poufiiych oraz odebrania od tych os6b oSwiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy
0 zachowaniu poufhoSci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufiiych w jakikolwiek spos6b, chyba
ie wczeSniej w spos6b wyramy udzielona zostanie na tak^ czynnoSd. pisemna zgoda lub dokonanie

,  czynnoSci jest obiektywnie niezb?dne w zwi^zku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiajgcy
zobowiizuje si? do ujawnienia Informacji Poufiiych na potrzeby realizacji umowy podstawowej "osobom
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biorqcym udzial w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktdre okai^ upowainienie
Zamawiaj^cemu do udziahi w realizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakonczenia wspdlpracy, niezwlocznego zwrdcenia
Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wlasny koszt wszelkich materialdw zawieraj^cych jakiekolwiek
Informacje Poufhe wraz ze wszystkimi kopiami b?dqcymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposdb zniszczenia
materialdw winien uzyska6 pisemny akceptacj? Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowi^zkdw dotycz^cych Informacji Poufhych, o ktdrych mowa
w niniejszej umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar? umown^ w wysoko^ci 5.000,00 ziotych
/slownie: pi?d tysi^cy 00/100 ziotych/ za kazdy pr^adek ujawnienia Informacji Poufiiych, na i^danie
Zamawiajqcego, w terminie do 14 dni liczqc od daty otrzymania wezwania do zaplaty kary umownej.

3. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze obejmuje wszelkie
osoby wyst^puj^ce po stronie Wykonawcy, w tym rdwnie^ podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw) winny
z\oty6 o^wiadczenie zobowi^zujqce ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufiiych - wedlug wzoru
okre^Ionego w zal^czniku do niniejszej umowy. Podpisane oSwiadczenie/nia Wykonawca zobowiqzuje si? z\oty6
Zamawiaj^cemu przed przyst^pieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob?.

Obowiqzek powyZszy dotyczy w rdwnym stopniu os6b wykonujqcych czynno^ci zwigzane z wypelnianiem
zobowi^zan Wykonawcy z tytuhi gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu umowy podstawowej.

4. W przypadku niezlo^enia Zamawiaj^cemu o^wiadczenia, o ktdrym mowa w ust.3, Wykonawca zaplaci

Zamawiaj^cemu tytulem kaiy umownej kwot? 1.000,00 ziotych /slownie: jeden tysi^c 00/100 ziotych/ za kazdy

przypadek niezlo2enia o^wiadczenia.

5. Lgczna wysokos(3 kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczyd

wysoko^ci 50% /slownie: pi^ddziesi^t procent/ wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w §7 ust.l

umowy podstawowej.

6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogdlnych, odszkodowania za zawinione

wyl^cznie przez Wykonawc? ujawnienie Informacji Poufiiych, w wysoko^ci przewy^szaj^cej kar? umown^,

w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stron? poszkodowan^ z tego tytuhi, przekracza wysoko^d kary

umownej, o ktdrej mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialno^c odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajgcego przez caly czas trwania umowy

podstawowej, jak rdwniet po jej zakonczeniu lub wyga^ni?ciu, a takte w okresie gwarancji i r?kojmi, bez

wzgl?du na podstaw? prawn^ (tak kontraktow^, jak i deliktow^) i przyczyn? tej odpowiedzialno^ci, ograniczona
jest do szkdd rzeczywistych. Ograniczenie i wyl^czenie odpowiedzialno^ci nie obejmuje:

a) przypadkdw wyrz^dzenia szkody z winy umy^ Inej;

b) innych przypadkdw okre^lonych bezwzgl?dnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentualni Podwykonawcy umowy podstawowej lub dalsi Podwykonawcy winni zosta6 zobowiqzani przez

Wykonawc? do przestrzegania zobowi^zan wynikaj^cych z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowiqzania okre^lone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufhych, ktdrych ujawnienie wymagane jest
od Wykonawcy na mocy obowi^zuj^cych przepisdw prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania sqdu b^dz innych uprawnionych organdw

do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufiiych, niezwlocznie zawiadomi na pi^mie Zamawiajqcego przed

dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiqzany na mocy obowigzujqcych przepisdw prawa, wezwania sqdu lub innych uprawnionych

organdw, do ujawnienia Informacji Poufiiych, b?dzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufiiej wylqcznie

w zakresie wymaganym prawem oraz zobowi^zany do podj?cia wszelkich uzasadnionych ̂ rodkdw majqcych na

celu upewnienie si?, Ze Informacje Poufiie sq traktowane jako poufiie.

cii 4^
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Nrzambwienia: 12/pn/2020 zat^cznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufnoSci w NFZ

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialno^d za przestrzeganie postanowien niniejszej umowy przez swoich pracownikdw
b^dz inne. osoby, ktdre b?d^ za^ga^owane w proces realizacji umowy podstawowej po stronie Wykoriawcy (w tym
takze za podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowi^zywania umowy podstawowej, ztym te zobowigzanie do
zachowania tajemnicy i poufho^ci Informacji Poufiiych i odpowiedzialno^d z tego tytuhi, pozostaj^ w mocy takze po
wyga^ni^ciu niniejszej umowy oraz umowy podstawowej, nie wylqczajqc okresu gwarancji i r^kojmi za wady
przedmlotu umowy podstawowej.

§6
Wykonawca potwierdza i wyra^a zgod? na to, ie nie b?dzie uprawniony do nabycia iadnych praw do Informacji
Poufiiych przekazanych przez Zamawiajqcego lub od niego uzyskanych.

§7

1. Strony poddajq pod rozstrzygni^cie spordw powstalych na gruncie niniejszej umowy, wta^ciwemu miejscowo ze

wzgl^du na siedzib^ Zamawiaj^cego (Katowice) s^dowi powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie w szczegdlno^ci przepisy

kodeksu cywilnegp oraz inne obowi^2mj4ce przepisy prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewazno^ci.

§9

Zaigcznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowigzaniu do zachowania poufiiosci, ktore stanowi jej

integraln^ cz^id.

- §10

Niniejsza umowa sporzqdzona zostala w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje

Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJi^CY WYKONAWCA

KOORDYNArOR

TUJVTTVMiin III I

iwiawKatowicach

mgr mesa UzdO '.

_ ̂ ^ NACZELNIK

^P^zkowsfdfU/rrarv* x.

-V ^
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Nr zam6wienia: 12/pn/2020 zafqcznik nr 3 do umowy - wz6r Umo\A^
o zachowaniu poufnoSci w NF2

Zalacznik do Umowv o zachowaniu poufno^ci w NFZ - wz6r O^wiadczenia

(imi^ i nazwisko)

(nrPESEL)

OijiWIADCZENIE

0 zobowi^zaiiiu do zachowania poufnoSci

Ja niZej podpisany, reprezentujgc w dniu Wykonawc? podczas realizacji umowy na dostaw^

zestawdw komputerowych oraz drukarek - Pakiet I / dostaw^ komputerdw przenoSnych wraz z osprz^tem -

Pakiet II, z uwagi na udost^pnianie Informacji Pou&ych, zobowi^zuje si$ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizacji umowy
podstawowej w przedmiocie jak wylej, niezaleznie od formy, w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizacji umowy podstawowej, o ktdrej mowa
w pkt 1, wyl^cznie w celu realizacji umowy.

Wyraiam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym o^wiadczeniu przez Narodowy

Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^ne z realizacji umowy.

Miejscowo§6, data Czytelny podpis

Uv ^ ^
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Nrzamowienia: 12/pn/2020

zal^cznik nr 5 do umowy -
wzor protokotu odbioru iiokiowego

Data, miejsce

Wykonawca: Zamawiaj^cy:

Protokol Qdbioru ilosciowego:

LP Nazwa Model Ilosc Nr seiyjny Cena

jednostkpwa
brutto

1.

2

3

4

Suma:

Data dostawy:

Podpis i piecz^c
Wykonawcy

Podpis i piecz^c

Zamawiaj^cego

nigrle&sa Uzdowska



Nrzam6wienia: 12/pn/2020
Za^cznik nr 6 do umo\^ - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oSwiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZ4CA FRZETWARZANIA W SL^SKIM ODDZIALE WOJEWODZKIM NFZ DANYCH
OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAHENTA W ZWI^ZKU Z ZAWARCIEM

IREALIZACJA UMOWY (pzp)

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 przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne
rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:

.. \
Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ,
w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktoiym mog^ si? Pahstwo
skontaktowac w nast?puj^cy sposob:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,
■ e-mailem: kanceIaria@nfz-katowice.pI

^  ̂

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddziat Wojewodzki NFZ

mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob;

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

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

katowice.pl,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl
IM^pBsHippzlIp^iWiA Pi

.. ..v-

Panstwa dane osobowe b?d^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie

uzasadnionego interesu administratora polegaj^cego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego - nr zamowienia 12/pn/2020,

w siedzibie Slqskiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, prowadzonego zgodnie

z ustawq z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony

informacji udost?pnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.

is-S:^' , ,. .. i _> . J

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mog^ by6 podmioty posiadaj^ce upowaznienie 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

'  ..r. . .. 1 ~ t
Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli

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.

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotycz^ przyshiguje:
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;

■ prawo do sprostowania danych;

lAV
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Nrzam6wienia: 12/pn/2020
Zat^cznik nr6 do umo^- klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosd.

■ prawo do ograniczenia przetwarzania;

■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w z^dah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb?dne dia realizacji postanowieh umowy,-zawartej
w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.

i&IN®©RM2S;(S«|^Vf?ZAigRES0}!ffij«JJlQ]\MTiVSZ0^!V&®[EG©l»0DEJMOPA^
ORAZPROFILOWANIA. _ . ^ ^ ' I I '
Pahstwa dane nie poshiz^ do zautomatyzowahego podejmowania decyzji jak rhwniez profilowania.

(imif i nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OWOTZ w Katowicach, z uwagi na udost^pniahie Informacji Poufhych, zobowi^zuje
si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej jest dostawa zestawow komputerowych oraz drukarek - Pakiet I / dostawa
komputerow przenosnych wraz z osprz?teni - Pakiet 11 w olaesie realizacji zamowienia, a takze pp
wygasni?ciu lub rozwiqzaniu umowy, niezaleznie od formy, w jakiej zostafy mi przekazpe;

2) wykorzystywania Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji umowy wylqcznie w celu
realizacji umowy.

miejscowoic, data czytelny podpis
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Nr zamowienia: 12/pn/2020 wzor informacjij o ktorej mowa w art. 91 ust3a pzp
oraz podzieiona pfatnosc - Pakiet /

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

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow 1 usiug. W zwi^zku z niniejszym wskazuj^

ponizej:

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

do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku. od towarow i ustug:

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

netto:

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

1) bez zastosowania*'^ mechanizmu podzielonej ptatnosci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

- CO odnosi si^ do nast^puj^cych towarow lub ustug:

(Wykonawca moze sporzqdzic stosowny zat^cznik, zawierajqcy wykaz towarow lub ustug)

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

Imi§ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

mgr presa Uzdo-jvsi'-



Nr zamowienia: 12/pn/2020 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust3a pzp
oraz podzielona piatnosc - Pakiet fl

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

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego ob.owi^zku podatkowego zgodnie.

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

ponizej:

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

do powstania u Zamavyiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami

o podatku od towarow i ustug:

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

netto:

II. Informuj^, izzaptata wirina zostac dokonana:
w zaieznosci pd sytuacjj nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastosowania** mechanizmu podzieionej ptatnosci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu podzieionej ptatnosci,

- CO odnosi si^ do nast^puj^cych towarow lub usiug;

(Wykonawca moze sporz^dzic stosowny zatqcznik, zawieraj^cy wykaz towarow iub ustug).

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

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

wgr Taresi UzdowsHa



Nr za m 6wienia: 12/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

- Pakiet I

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adtes:

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

Na potrzeby post?powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. dostawa zestawow

komputerowych oraz drukarek — Pakiet I, 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 wskazania (A albo B) zgodnle ze stanem prawnym i faktycznjrm

dotycz^cym Wykonawcy:

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

ustawy Prawo zamowien publicznych.

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

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majeicci ̂ tosomnie podstawy

u^kluct^enia sposrod wymienionjch n> art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P^).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki
"v^^starczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprac? z .organami scigania
oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore odpowiedme dia
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom, skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem ss^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie upiyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

vi
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Mr zamowienia: 12/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

- Pakiet I

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.1 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, iz speiniam 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 polegaj^cy na nalezytym wykonaniu,
a w przypadku swiadczen okresowych lub d^lych rowniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed

upiywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,

■przynajmniej jednej dostawy sprz^tu komputerowego wykonanej lub wykonywanej.

Pakiet I

Pod poj^dem wykonana dostawa nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu sprz^tu
komputerowego o wartosd nie mniejszej niz 100 000 zl brutto, ktorego realizacja zostala zakonczona
(umowa zostala zrealizowana).

Pod poj^dem wykonywana dostawa nalezy rozumiec zamowienie b^d^ce w trakde realizacji (umowa jest
nadal realizowana) polegaj^ce na dostawie sprz^tu komputerowego, ktorego pewna cz^sc o wartosci nie
mniejszej niz 100 000 zl brutto, zostala juz, zrealizowana (uwaga: sytuacja ta dotyczy wyl^cznie swiadczen
okresowych.lub d^lych. Jezeli Wykonawca powola si^ na wykonywanie dostawy stanpwi^cej swiadczenie
okresowe lub d^le, w przypadku w^tpKwosci zobowi^zany b?dzie wykazac [udowodnic] okresowy lub
d^ly charakter swiadczenia).

* Jezeli Wykonawca sktada ofert^ zardwno w Pakiecie I, jak i w pakiecie II zamowienia,
wystarczy. . ze wykaze, iz wykonal zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu sprz^tu
komputerowego o wartosci nie mniejszej nii 100 000 zl brutto.

Szczegoly dotycz^ce warunkow udzialu w post^powaniu opisuje SIWZ.

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU. NA KTOREGO ZASOBY POWOLUTE SI^

WYKONAWCA*

♦jezeli dotyczy

Oswiadczam, ie w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu okreslonego przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej (posiiadanie wymaganego
doswiadczenia) nast?puj^cego podmiotu/podmiotow:



Nrzamowienia: 12/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

- Pakiet 1

Lp. Nazwa/firma oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/'

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

~

-

Oswiadczam, ie w stosunku do ww. podmiotu, na ktorego zdolnosc zawodow^ (doswiadczenie)

powoiuj? si4 wniniejszym post^powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia z postQpowania
o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ustl pkt 13-22 pzp, oraz, ze podmioty te spelniaj^

w zakresie, w jakim powotuj? si? na ich zasoby (zdolnosc zawodow^, warunek udzialu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upetnomocnionego ptzedstawiciela "Wykonawcy:

Data

podpis

' mgrTefesaU^dows^



Nr zamowienia: 12/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art, 25a ust.l pkt 1 pzp

- Pakiet II

Wykonawca:

Nazwa /Fitma:

Adres:

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

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. dostawa komputerdw

przenosnych wraz z osprz^tem — Pakiet II, 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 wskazania (A albo B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym

dotycz^cym Wykonawcy:

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

ustawy Prawo zamowien publicznych.

B. Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majqcci ̂ tosomnie podstawy

n^klucf(ema sposrod u^menionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustauy Psp).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki
wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac^ z organami scigania
oraz ppdj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest?pstw6m lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie uplyn^i okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.



Nr zamowienia: 12/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

- Pakiet II

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie osTviadczam, 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 Zama^aj^cego

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

Wykonawca winien speinic warunek dotycz^cy zdolnosd zawodowej polegaj^cy na nalezytym wykonaniu,

a w przypadku swiadczen okrespwych lub ci^iych rowniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed
uplywem terminu skiadania Pfert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosd jest krotszy - w tym okresie,
przynajmniej jednej dostawy sprz^tu komputerowego wykonanej lub wykonywanej.

Pakiet II

Pod poj^dem wykonana dostawa nalezy rozumiec zamowienie polegaj^^ce na dostarczeniu sprzptu
komputerowego o wartosd nie mniejszej niz 100 000 zl. brutto, ktorego realizacja zostala zakonczona
(umowa zostala zrealizowana).

Pod pojpdem wykonywana dostawa nalezy rozumiec zamowienie b?d^ce w trakcie realizacji (umowa jest
nadal realizowana) polegaj^ce na dostawie sprz^tu komputerowego, ktorego pewna czqsc o waTtosci nie
mniejszej niz 100 000 zl brutto, zostala juz zrealizowana (uwaga: sytuacja ta dotyczy wyi^cznie swiadczen
okresowych lub d^lych. Jezeli Wykonawca powola sip na wykonywanie dostawy stanowi^cej swiadczenie
okresowe lub ci^le, w przypadku w^tpliwosci zobowi^zany bpdzie wykazac [udowodnic] okresowy lub
d^ly charakter swiadczenia).

Jezeli Wykonawca sklada ofertp zarowno w Pakiecie I, jak i w pakiecie 11 zamowienia, wystarczy
ze wykaie, iz wykonat zamowienie polegaj^ce na dostarczeniu sprzptu komputerowego
o wartosci nie mniejszej niz 100 000 zl brutto.

Szczegoly dotycz^ce warunkow udzialu w postppowaniu opisuje SIWZ.

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KT6REG0 ZASOBY POWOLUTE SIE

WYKONAWCA*

'jezeli dotyczy

Oswiadczam, ie w celu wykazania speiniania warunku udzialu w postppowaniu okreslonego przez

Zamawiajacego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ polegam na zdolnosd zawodowej (posiadanie wymaganego
doswiadczenia) nastppuj^cego podmiotu/podmiotow:



Nrzambwienia: 12/pn/2020 wzbr oswiadczenia, o ktorym mowa wart. 25a ust.l pkt 1 pzp

- Pakiet II

Lp. Nazwa/fiirma praz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podniiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od

podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powotuje si? na zdolnosc
zawodow^ podmiotu

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu, ria ktorego zdolnosc zawodow^ (doswiadczenie)

powoiuj? si? wniniejszym post^powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia z post?powania

o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ustl pkt 13-22 pzp/oraz, ze podmi.oty te speiniaj^

w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich zasoby (zdolnosc zawodow^, warunek udzialu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upe^nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

WVx/

mgr Wesa Uzdo-/<^^-



Nr zamowienia: 12/pn/2020 wzor oswiadczenia - grupa kapitatowa - Pakiet I

OSWIAPCZENIE O PR2YNALE2:N06CI ALBO BRAKU PRZYNALE^iNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

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

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

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej z innym
Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym post^powaniu na pakiet nr I.

Przez gtup^ kapitalow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow,

ktorzy kpntrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rdwniez

tego przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej

wnyw.nfz-katowice.pl o Wykonawcach, ktdrzy zlozyli oferty na pakiet I w post^powaniu maj^cym za

pmedmiot: dostaw^ zestawow komputerowych oraz dtukarek

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktbrej mowa

wart. 24ust. 1 pkt 23ustawyPrawo zamowien publicznych. *

II. oswiadczam, iz nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

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

*naleiy wskazac jedn^ z opcji: I albo. II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze ziozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,

ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadz^ do zakl6cenia konkurencji w post^powaniu

o udzielenie zamdwienia.

Imi^ i nazwisko upetoomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

^ tyiv WN ̂  (|(f

radc

wgr



Nr zamowienia: 12/pii/2020 wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa - Pakiet n

O^WIADCZENIE O PRZYNALE^NOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNO^CI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze -oswiadczenie Wyko.nawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia

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

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej satnej grupy kapitalowej z innym
.Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktorzy ziozyli oferty w niniejszym post^powaniu na pakiet nr II.

Przez grup^ kapitalbw^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow,
ktorzy kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsl^biorc^, w tym rowniez
tego przedsi^biorc^.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej
www.nfz-katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty na pakiet II w post^pbwaniu maj^cym za
przedmiot: dostaw^ komputerow przenosnych wraz z osprz^tem.

1. oswiadczam, , iz nie nalezy do tej samej g^tipy kapitalowej, o ktorej mowa

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

II. oswiadczam, iz nalez^ do tej samej gtupy kapitalowej, o ktorej mowa

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

*nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

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

Imi^ i nazwisko upe^nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis

^  llil rrigr eresa Uzdowska


