Nr sprawy: WAG-II.261.76.2020

Nr zamdwienia: 19/pn/2020

Nr pisma: WAG-II.WM3iSCKB.2020

SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NAJEM DLUGOTERMINOWY POJAZDOW

-

samochod typu BUS(1 szt.)
samochod osobowy(1 szt.)

zal^cznikami do niniejszej SIWZ s^:
1.

formularz pferty

2.
3.

formularz opis przedmiotu zamowienia
wzor umowy

4.
5.

zal^cznik nr 3 do wzoru umowy(wzor umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ)
zal^cznik nr 4 do wzoru umowy (klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
wraz ze wzorem oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci)
wzor informacji,o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc
wzor oswiadczenia,o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp
wzor oswiadczenia- grupa kapitalowa

6.
7.
8.

Zatn^toTidzaroa Oyrcktora
Sl:}skiciiO C)dd/.i:i!u WojE\v<^dzk.icgo
Narodowego Fuiiduszu Zdrowia w fCatowicach
ZA--: l !:}'CA DYREKTORA

DS. SLU//iHdUNDUROWYCH

data i podpis:

Nr zam6wienia; 19/pn/2020
I. Nazwa (firmaYoraz adres Zamawiaiacego

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

Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U.2019.1843 ze zm.).
Rodzaj zamowienia: ustuga.
Warto^d zamdwienia jest mniejsza niz 139.000 euro.
Numer postfpowania

Post9powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 19/pn/2020. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach zZamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.
Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej dalej takze „SIWZ" mowa jest
o "pzp" lub „ustawie", nale^ przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieft publicznych.
Ilekrod w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiajqcym", nale^ przez to rozumiec Sl^ski Oddzial Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (Sl^ski OW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach"
naleZy przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest
0 „rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw" nale2y przez to rozumied rozporzqdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,jakich moie Z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1282).
III. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest najem dhigoterminowy pojazddw:
- samochddtypuBUS (1 szt.)
- samochdd osobowy (1 szt.), zgodnie z SIWZ, w tym z formularzem opis przedmiotu zamdwienia oraz
wzorem umowy.

Kod Wspdinego Siownika Zamdwien(CPVl: 34100000-8 pojazdy silnikowe

Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okre^lonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik
do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tresci umowy stosownie do art.
144 ust.l pkt 1 pzp.
2. Warunki platno^ci: warunki platno^ci zostaly okre^lone we wzorze umowy.
3. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moZliwoSci skladania ofert cz?^ciowych.
2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moZliwo^ci skladania ofert wariantowych.

3) Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
4) J?zyk post?powania.

Wyja^nia si?, it zgodnie z zasad^ wyraion^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wi^e si? z regulacjq
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?2yku polskim (j.t. Dz.U.2019.1480), ktdra formuluje zasad? u^wania j?zyka
polskiego przez podmioty wykonujqce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku
polskim w art. 11 stanowi, it art. 5-10 teji:e ustawy nie dotyczy mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen
pochpdzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oiyginatu zgodnie z przepisami o normalizacji.
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4. Podwvkonawstwo.

•Zgodnie z art. 36a ust.1 pzp Wykonawca mo2e powierzy6 wykonanie cz^^ci zamdwienia podwykonawcy.
• Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp Z^da wskazania przez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych
wykonanie Wykonawca zainierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm podwvkohawcdw
(patrz formularz oferty).
• ZamaWiaj^cy nie Z^da iiiformacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu, o ktdrym rnowa w axt. 25a ust.l pzp,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziahi w post^powaniu.
•Zgodnie z art. 36b ustla pzp, w przypadkii zam6wie6 na ushigi, kt6re maj^ byd wykonane w miejscu
podlegaj^cym bezpo^rednieinu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy Z^da, aby przed przyst^pieniem do
wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile juZ znane, podat nazwy albo imiona i nazWiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi,zaangaZowanych w takie ushigi.

"I
Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez lunowe o podwvkonawstwo naleZy rozumied umow^ w formie
pisenmej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem sq ushigi, dostaWy lub roboty budowlane stanowiqce cz^^d
zamdwienia publiczneeo. zawart^ mi^dzy wybraiiym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a innym podmiotem
(pOdwykonawca), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takZe mi^dzy podwykonawcy
a dalszym podwykonawcy Iiib mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

IV. Termin i mieisce wvkoiiariia zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: w okresie 48 miesi^cy liczyc od dnia przekazania pojazddw. Przekazanie
pojazddw winno odbyd si? w terminie do 3 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.
2. Miejsce wykonania zamdwienia: ul. Kossutha 13 w Katowicach
V. Warunki udziaiu w postenowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust.1 pzp o udzielenie zamdwienia mogy ubiegad si? Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegajy wykluczeniu;
2) speiniajy warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Z^awiajycego w Ogloszeniu
0 zamdwieniu. W niniejszym post?powaniu nie stawia si? Zadnych warunkdw udziahi w post?powaniu,
o ktdrych mowa w art. 22 ust.1 pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).
Ad.l)Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - nienodleganie wvkluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie mogy zachodzid podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w aft. 24 ust.l pkt 12-pkt
23 pzp.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wfaz z oferty 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 rdwnieS; oswiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moie przedstawid

dowody na to, 4e podj?te przez niego ^rodki sy wystarczajyce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci
udowodnid iiaprawienie szkody wyrzydzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^dUC2^ienie
pieni?ine za doznany krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujyce wyja^nienie staiiu faktycziiego oraz
wspdlprac? z organami ^cigania oraz podj?cie konkretnych srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre sy odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lUb
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jeteli wobec Wykonawcy,
b?dycego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sydu zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplynyl okre^lony w tym wyroku okres obowiyzywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
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» Zamawiaj^cy mo:^e wykluczy6 Wykonawc? na kaidym etapie post^powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - Zamawiajqcy nie okreSIa (nie stawia) tadnych warunkdw udzialu
w post^powaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ustl pkt 2 pzp (art. 22 ustlb pzp).

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia wymdg niepodlegania
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spehiid kaZdy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwienia.
VA.Podstawv wvkluczenia. o ktdrvch mowa w art. 24 ust.5 dzd

Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.
VI. Wykaz o^wiadczed lub dokumentdw potwierdzaiacvch spetnianie warunkdw udziaiu w postepowaniu oraz
brak nodstaw wvkluczenia.

1. Do ofertv Wvkonawca doiacza:

aktualne na dzien skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ustl pkt 1 pzp.,
Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, te Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunek udziahi w post?powaniu /przy czym Zamawiaj^cy nie okre§la (nie stawia) 2adnych warunkdw
udziahi w post?powaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 pzp (art. 22 ust lb pzp)/.
Wzor oswiadczenig, o ktdrym mowa w art. 25a ust.1 pkt I pzp, zal^czono do SIWZ.
2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.pl iriformacji, o ktdrej mowa
w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy o przynaletnoSci albo
braku przynale^noSci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art..24 ust.l pkt 23 pzp.
W przypadku przynaleino^ci do tej samej grupy kapitaiowej, Wykonawca mo2e zlozyd wraz z o^wiadczeniem
dokumenty h^d± informacje potwierdzaj^ce, ze powiqzania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamdwienia.
For. art. 24 ustl 1 pzp oraz §5 pkt 10 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw (...).
Wzor oswiadczenia - grupa kapUalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.
3. W przypadku wspdlneeo ubieeania sie o zamdwienie przez Wykonawcdw:

1) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt Vl pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kaidy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia.

2)

o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ, sklada kaldy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?
0 udzielenie zamdwienia.

4. Forma o^wiadczen i dokumentdw.

UWAGA! W niniejszym.post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostala dopuszczona mozliwo^d
skladania dokumentdw lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo:ze i^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamdwienia (t.j. Dz.U.z 2020 r., poz. 1282), przy u^yciu ^rodkdw koniunikacji elektroniczhej.
Zamawiaj^cy nie dopuScil rdwnieZ moZliwo^ci komunikacji Zamawiajqcego z Wykonawcami przy u^ciu ^rodkdw
komunikacji elektronicznej w sposdb okreslony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamdwieh publicznych. Komunikacja z Wykonawcami- patrz pkt VII SIWZ.
W post?powaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mozliwoSd
skladania dokumentdw lub o^wiadczeh, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy u:^'ciu ^rodkdw komunikacji
3
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elektronicznej, stosuje si^ przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra
Przedsi^biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokument6w,jakich(...)/Dz,U.2018,poz. 1993 ze zm./,ztym ie:

1) dokumenty lub oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokument6w, skladane sq
2)

w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodiio^c z oryginalem,
po^wiadczenie za zgodno^d z oryginalem nast^puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oswiadczenia,
sporzqdzonych w postaci papierowej, wtasnor^cznym podpisem.

»Pelnomocnictwa skladane

w oryginale lub w formie kopii poSwiadczonej notarialnie/odpis notarialny.

UWAGA! 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 zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okreSlonym w pkt X lit. B
SIWZ dla pebiomocnictw.

»PoSwiadczenia za zgodnoSc z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnosciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kaMego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie
dokumentdw).
»Zamawiaj^cy mote
przedstawienia oryginahi lub notarialnie poSwiadczonej kopii dokumentdw
lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlo^:ona kopia jest nieczytelna lub budzi
w^tpliwoSci CO do jej prawdziwoSci.
»Zgodnie z §16 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,
dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny byd skladane wrazz thimaczeniem na j?zyk polski.
5. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzp.

Jeieli Wykonawca nie zlo2y} oSwiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ustl pzp, oSwiadczen lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych do
przeprpwadzenia post?powania, oSwiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego w^tpliwoSci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zloienia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaSnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zto2enia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaSnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
post?powania.
Je2eli Wykonawca nie zlo2yl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlo^enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zlbienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post?powania.
Zamawiaj^cy wzywa tak2e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zloienia wyjaSnieh dotycz^cych oSwiadczeh
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ustl pzp.

6. Art. 26 ust.6 pzp.
Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oSwiadczeh lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznoSci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp,je^eli Zamawiaj^cy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego. Wykonawcy lub mo2e je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost?pnych baz danych, w szczegdlnoSci
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rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotdw
realizujqcych zadania publiczne(Dz. U.z 2019 r. poz. 700 oraz z 2019 r. poz. 1446).
»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce dost^pno^ci o^wiadczeh lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2,
§5 i §7 cyt. rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okre^lonymi adresami intemetowymi
ogdlnodost^pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajqcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? o^wiadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o ktdrym mowa powyiej, Zamawiaj^cy moie ^dad od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia
na j^zyk polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzielnie przez Zamawlajqcego dokumentdw.
Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie z tei moiliwo^ci wvmaga wskazania przez Wvkonawce
skonkretvzowanvch o^wiadczen lub dokumentdw,

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiajqcego, w szczegdlno^ci o^wiadczeA lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub
dokumentdw, o ile
one aktualne (§ 10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie
z tei mozliwosci wvmaga wskazania nrzez Wvkonawce skonkretvzowanvch oswiadczen lub dokumentdw.

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

7. Art. 24aa pzp.
Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.1 pzp mo2e w niniejszym post?powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast?pnie zbadad, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

» JeZeli Wykonawca, o kt6rym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moZe
zbadad, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, ktdry zloZyl ofert? najwyzej ocenion^ spo^rdd pozostalych ofert.
VII.

Informacia o snosobie norozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania
o^wiadczeh lub dokumentdw. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy ZamawiaJ^cym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwem 'operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi^cie, za poSrednictwem postanca, faksu
lub przy uzyciu ^rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ^wiadczeniu
ushig drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zostad zloZona pod
rygorem niewaZno^ci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zloZone z zachowaniem formy okre^lonej
w pkt X lit. B SIWZ (rdwnieZ w przypadku jego ziozenia w wynto wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a
pzp), za^ oswiadczenia i dokumenty, o ktdrycb mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moZe Z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (rdwniez w przypadku ich zloZenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),

w formie wymaganej cyt. rozporzqdzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia 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 zam6wieh publicznych oraz
niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020 ze zm.).
Patfz rdwnieZ pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ustl pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ^wiadczeniu us^g
drog^ elektroniczn^ (tj. pocztq elektronicznq e-mail), b^dZ faksem, b^dZ za po^rednictwem poslahca.
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3. Jezeli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
po^rednictwem faksu lub przy uiyciu 5rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o ^wiadczeniu uslug drog^ eletoonicznq (tj. pocztq elektroniczn^ e-mail), kaida ze stron na iqdanie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego, Wykonawca winien poslugiwad si? numerem sprawy okreSlonym
w SIWZ.

5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd
skladane na adres: Slqski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.
6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekaziywane przez Wykonawc? poczt^ elektronicznq
winny bye kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny byd
kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyja^nienie tredci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nieA
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajqcy jest obowiqzany udzielid wyjasnien
niezwiocznie, jednak nie pdzniej ni2: na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jeieli wartoSd zamdwienia
jest mniejsza nit kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
2e wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^I do Zamawiaj^cego nie pd^iej ni^ do konca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Je5:eli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nied, Zamawiajqcy
moie udzielid wyjasnien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.
Przedhizenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust.1
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy 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,jezeli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:
Agnieszka Broniewicz- Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych,
adres e-mail: zamowieniapubliczne@.nfe-katowice.pl.
VIII,

Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiaj^cy 2^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:
5 000,00 zlotych (slownie: pi?d tysi?cy 00/100 zlotych).
2. Wykonawca mo2e wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:
1) pieni^dzu,
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno5ciowo-kredytowej, z tym,
iQ 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.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.
3. Wadium wnoszone w pieni^dzu naleiy wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poni5:ej:
BGK o/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^Zych 1,40-043 Katowice.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?Zna, Wykonawca obowi^zany jest zlozyd dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13,IV pi?tro, pokdj nr 410.
Tresd takiego dokumentu nie moZe warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiajqcemu od badania
zasadno^ci Z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dniad
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postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa^no^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^z^ia ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin skiadania
ofert. Wadium winno mie6 charakter bezwarunkowv i nieodwoialnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skiadania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? ziozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, bqdz wpivw ^rodkdw
pieni?±nych na podany wy^ej rachunek bankowy, przed upivwem terminu skiadania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikajqcymi z art. 46 pzp.
6. Zamawiaj^cy zobowigzany jest odrzucid ofert?, je^eli wadium nie zostaip wniesione lub zostalo wniesione
w sposdb nieprawidiowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).
IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwiazania ofert^ wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu
skiadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego mo5:e przediu^y6 termin zwiazania ofert^, z tym
ie Zamawiaj^cy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upiywem terminu zwiazania ofert^, zwr6ci6 si? do
Wykonawcdw o wyratenie zgody na przedhi^enie tego terminu o oznaczony okres, nie dhi^szy jednak nit 60 dni.
3. Odmowa wyraienia zgody, o kt6rej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedhiienie terminu zwi^ania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhiieniem okresu wa^osci
wadium albo, je^eli nie jest to moiliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediulony okres zwi^ania ofert^.
Jeieli przedluzenie terminu zwiazania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkor^stniejszej, obowiqzek
wniesienia nowego wadium lub jego przediu^:enia dotyczy jedynie Wykonawcy, kt6rego oferta zostaia wybranajako
najkorzystniejsza.
X. Qpis spQsobu przvgotowvwania ofertv

A. Wykonawca winien wypehiid formularze (w tym wzory o^wiadczen) w sposdb trwaiy poprzez wpisanie
w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^6 formularza lub
caiy formularz nie dotyczy Wykonawcy nale^ wpisad "nie dotyczy" i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne zdaniem Wykonawcy - informacje nale^y umie5ci6 w zaigczniku do danego formularza, sporzqdzonym przez
Wykonawc?. Wykonawca winien przygotowad i zioty6 ofert? z wykorzystaniem wzor6w formularzy oraz innych
zalqcznikdw skiadajqcych si? na SIWZ. W przypadku edytowania, kopiowania lub przepisywania formularzy,
Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapis6w znajduj^cych si? we wzorach
formularzy stanowi^cych zai^czniki do niniejszej SIWZ.
UWAGA! Zamawiaj^cy udost?pnia na stronie intemetowej Slqskiego OW NFZ formularze oraz oSwiadczenia
niezb?dne do sporz^dzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Jezeli Wykonawca edytuje formularz
lub o^wiadczenie, zobowi^zany jest dokiadnie przeczytad jego tre^6 oraz por6wna6jq z oryginalnym zapisem SIWZ
w formacie pdf.
UWAGAI Dla ocenv. czv tre^d ofertv odpowiada tre^ci SIWZ deevduiaca lest wersia SIWZ w formacie pdf.
zawieraiaca skan podpisu Dvrektora Slaskiego OW NFZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^6 ka2:dego z przedkiadanych w ofercie formularzy i o^wiadczeh.
W przypadku, gdy tre56 oferty nie b?dzie odpowiadaia tre^ci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta
podlegaia b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a pr^gotowywane przez
Wykonawc? musz^ by6 podpisane przez osoby upowatnione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
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zobowi^zan o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upeinomocnione - w takim przypadku
oryginal petnomocnictwa (lub jego kopi? poSwiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) naleZy do}qczy6 do
oferty. Ofert?, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowa^niona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob^ nieupowa5:nion4 zostanie uznana za niewaZn^.
C. .Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Oferty Wykonawca proszony jest dostarczyd w nastfpuj^cej formie: w zamkni^tej kopercie oznaczonej nazw^
i adresem ZamawiaJ^cego:
Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:

Przetarg nieograniczony - Nr 19/pn/2020
NAJEM DLUGOTERMINOWY POJAZDOW

NIE OTWIERAC PRZED:

J2P.

godz. 12.00

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesyiki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,

ie przesylka zawiera oferty oraz wskazad numer post^powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnoSci
za nast^pstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wio^enie do koperty jw. wypehiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAE^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zatqczniki wymienione w pkt 14 formularza oferty,
z uwzglednieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku o^wiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowiqce
taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktorych Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ byd one udostepnione innym uczestnikom postepowania,
Wykonawca powinien umieScid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL^CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnice przedsiebiorstwa defmiuje art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 1010 ze zm.);

Przez tajemnic^ przedsiebiorstwa rozumie sif informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem
informacji albo nie sq latwo dost§pne dla takich osob, o tie uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporzqdzania nimipodjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania ich w poufnosci.
Zgodnie z art. 8 ust3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,jei:eli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegk 4e nie mog^ byd one udostepniane oraz wvkazak 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 zIoZyd tylko jednq oferte na cale zamdwienie. Oferte sklada sie w formie
pisemnej pod rygorem niewaZnoSci. Zamawiaj^cy nie wyraZa zgody na zloZenie oferty w postaci elektronicznej.
G. TreSd ztoZonej oferty musi odpowiadad tre^ci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
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w przypadku zaistnienia co najmniejjednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegat^ si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdinie ubiegajqcy si?
0 udzielenie zamdwienia muszq zai^czyd do oferty petnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowiC petnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo
do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pebiomocnictwa winien
odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pebiomocnictw.

I. Sposdb wypelniania lub przygotpwania formularzy lub o^wiadczen:
1)

formularz oferty

nale^ wypetnic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
w pozycji "dane Wykonawcy" mo^e byd u2yta piecz?d firmowa;
w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CEN^
OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAMOWIENIA,
zgodnie z formularzem kalkulacja cenowa;

2)

formularz opis przedmiotu

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
zal^czyd do formularza oferty);

zamdwienia

3)

4)

wzdr informacji, o ktdrej
mowa w art. 91 ust.Sa pzp
oraz podzielona platnosd

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

wzdr oswiadczenia, o ktdrym

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym
(oSwiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

mowa w art. 25a ust.l pkt 1

oSwiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

pzp

5)

wzdr oswiadczenia ^ grupa
kapitalowa

nale^ wypelnid 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
I.

la.

Ofert? nalezy zlo2yd w siedzibieZamawiaj^cego:
Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowiae, pokdj nr 208A (11 pi?tro),
w terminie do dnia
. do godziny 11.00.
Zamawiaj^cy informuje, iz z uwagi na ogloszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.2020, poz. 491 ze zm.) oraz wprowadzone w zwiqzku z tym obostrzenia, korespondencja

przychodzqca do ^l^skiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej
kwarantannie. Wykonawca proszony jest o uwzgl?dnienie niniejszego przy skladaniu ofert.

2.
3.

W przypadku osobistego dostarczenia oferty, pdzniej niz na 24 h przed uplywem skladania ofert,
Wykonawca proszony jest o poinformowanie Zamawiaj^cego o zlozeniu oferty.
Jednoczesnie Zamawiajqcy informuje iz wprowadzenie szczegolnejprocedury post^powania z korespondencjq
wpfywajqcq w formie papierowej, ktora zostala zastosowana przez OW NFZ w Katowicach nie wplywa
w zaden sposdb na termin zlozenia ofert przez Wykonay\^c6w.
Zamawiajqcy niezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zlozona po terminie.
Wykonawca mo2e, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienid lub wycofad ofert?.
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4.

4a.

Otwarcie ofert odbfdzie si? w dniu 18:12.
o godzinie 12.00 pod adresem wskazanym w pkt 1,
sala nr 4.12(IV pi?tro)
W zwi^zku z ogioszonym 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 ^Iqskiego Oddziahi Wojewbdzkiego NFZ, pod adresem:
5.

6.

7.

https://www.voutube.com/channel/UCZbvmvIemiT-wkcA5Yi 57w
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takZe informacje
dotyczqce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji (nie dotyczy) i warunkdw platno^ci
zawartych w ofertach.
Niezwlocznie do otwarciu ofert ZamawiaJ^cy zamieszcza na stronie intemetowej /www.nfe-katowice.pH
informacje dotycz^ce:
1) kwoty,jak^ zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresdw Wykonawcdw,ktdrzy zto^li oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji (nie dotyczy) i warunkdw platno^ci zawartych
w ofertach.

XII. Qpis SDOSobu obliczenia cenv ofertv

I.

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

2.

Sposdb obliczenia ceny oferty wskazuje formularz kalkulacja cenowa.

3.

W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiqzek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty
informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zalqczono do SIWZ) zawieraj^cq rdwniez
informacj? odnoszqcq do kwestii „mechanizmu podzielonej platnosci". Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeli
zlozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstanla u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny/cen (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowiqzek rozliczyd zgodnie z tymi

4.

przepisami.
Mechanizm podzielonej platnosci -Jewell dotyczy

Zamawiaj^cy informuje, Ze b?dzie realizowal platno^d za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci tzw. split payment, wylqcznie przy platno^ciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub
polecenie zaplaty, jeZeli umowa dotyczy towardw lub ushig wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy
0 podatku od towardw i ushig.

Mechanizm podzielonej platnosci nie b?dzie wykorzystany do zaplaty za czynno^ci lub zdarzenia pozostaj^ce
poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za ^wiadczenia zwolnione z VAT lub
opodatkowane stawk? 0%.

W przypadku tzw. „mechanizmu podzielonej platnosci" wynagrodzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze
wynagrodzenie (cen? oferty) brutto, czyli uwzgledniajqc^ podatek VAT, za wyj^tkiem sytuacji zwolnienia
z VAT b^dz opodatkowania stawk^ 0%.
5.

Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladno^ci^
do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iZ ceny (warto^ci) naleZy zaokrqglad do pelnych
groszy, przy czym kohcdwki poniZej 0,5 grosza pomija si?, a kohcdwki 0,5 grosza i wyZsze zaokrqgla si? do

6.

1 grosza.
Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.

7.

Rozliczenia mi?dzy Zamawiajqcym a Wykonawcy b?d^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.
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Xm.Qpis krvteri6w wvboru ofert wrazz podanieiti wag tvch krvteriow i sposobu ocenv ofeft

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?dzie przedstawione ponizej kryteria oceny ofert oraz nast^pujqcy
spos6b oceny ofert:
Krvterium I

Cena-waga 95%

Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniiszymi wzorami:

najnizsza cena spoSrdd wszystkich ocenianych ofert
Ilo^d punktdw = ^

x lOOpkt x 95%
cena ocenianej oferty

Przez cenf nale'iy rozumied caikowite maksymalne wynagrodzenie wskazane w pkt 1 formulafza oferty
Krvterium II

Zwrot opiatv za kazdv 1 km niewvkorzvstanego limitu kilometrdw w zt- waga 5%

zwrot opiaty za 1 kaidy 1 km niewykorzystanego limitu kilometrdw w bfercie ocenialiej

IloSd punktbw =
^
x lOOpkt x 5%
najwyiszy zaoferowany zwrot opiaty za 1 km niewykorzystanego limitu kiloimetrbw spo£r6d ocenianych ofert

Minimalna wysoko56 opiaty winna wynosid co najmniej 0,01 zi/1 km.

»Punkty b^d^ liczone z dokladno^ci^ do dw6ch miejsc po przecinku przy uwzgl?dnieniu zasady wyraZonej w pkt
XII pkt 5 SIWZ.
»Ocena koncowa oferty b?dzie sum^ ilo^ci punktdw uzyskanych w kryterium I i 11 przy zastosowaniu wzor6w
matematycznych, czy zasad przyznawania punktdw opisanych w niniejszym punkcie.
XIV.Informacie 0 formalno^ciach. iakie powinnv zostad dopeinione po wvborze ofertv w celu zawarcia
umowv.w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiajqcy udzieli zamdwienia Wykonawcy niepodlegajqcemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wa2na, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^Ionym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spekiia
wymagania Zamawiajqcego okreSlone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okreSlonego w SIWZ.Zamawiajqcy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.
2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawc^, z zastrzezeniem
art. 183 pzp, w terminie okreSlonym w art. 94 ust.1 pkt 2 pzp.
Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okresla pkt VII pkt 2 SIWZ pr^
uwzgl^dnieniu przepisdw przej^ciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmimiie ustaWy - Prawo zamdwien
publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020 ze zm.).
3. Zamawiajqcy moze zawrze6 umow?przeduplywem termindw, oktdrychmowa w art. 94 ust.l pzp,jeZeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zIoZono tylko jedn^ oferty lub

b) w post^powaniu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej niZ kwoty okre^lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l 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.
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4. Dokladny teraiin i miejsce zawarcia umowy zostanq podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze

oferty lub w pi^mie odr^bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy mo^e wyrazi^ zgod? na podpisanie
umowy drog^ korespondencyjn^ ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy.
5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego, Zamawiaj^cy mo2e wybrac ofert? najkorzystniejszq spoSrdd pozostalych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewa^ienia post?powania,
0 ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
XV. Wvmagania dotvczace zabezoieczenia nalei^teeo wvkonania umowv

Zamawiaj^cy nie zqda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.
XVI. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysoko56 kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zal^czony do
SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^ania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamdwienia.
2. Integraln^ cz?^ci^ przysztej umowy (tzw. umowy podstawowej)jest Umowa o zachowaniu poufiip^ci w NFZ

oraz Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem o^wiadczenia
0 zobowi^zaniu do zachowania poufiio^ci, stanowi^ce zal^czniki do wzoru umowy(umowy).
3. Wykonawcy wyst?puj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialnosc za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia naletytego wykonania umowy (art. 141 pzp).
XVII. Pouczenie o ^rodkach ochronv prawnei orzysluguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamdwienia

1. Srodki ochrony prawnej pr^shiguj^ na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshigujq Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takZe innemu podmiotowi, je2:eli
ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moze ponie^d szkod? w wyniku

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

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

5. Je2eli wartoSd zamdwienia jest mniejsza ni^ kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynnosci:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;
2) okreSlenia warunkdw udziahi w post?powaniu;
3) wykluczenia odwoluj^cego z post?powania o udzielenie zamdwienia;
4) odrzucenia oferty odwoluj^cego;
5) opisu przedmiotu zamdwienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Odwolanie powinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?
niezgodno^c z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre^lad 2^danie oraz wskazywad
okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.
7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

8. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgl on zapoznad si? zjego tre^ci^ przed uplywem tego terminu.
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9. Wykonawca lub uczestnik konkursu mo:ze w terminie przewidzianym do wniesienia odwoiania poinformowa(5
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj^tej przez niego lub zaniechaniu czynno^ci,
do ktdrej jest on zobowiqzany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwoiania na podstawie art. 180

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnoSci przekazanej informacji Zamawiajqcy powtarza czynnoSd albo
dokonuje czynno^ci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w spos6b przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynno^ci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie,z zastrzeieniem art.
180 ust. 2 pzp.
10. Terminy wnoszenia odwoiania okre^Ia art. 182 pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post^powania odwolawczego
przyshiguje skarga do s^du. W post^powaniu toczqcym si^ wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawv z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

12. Skarg? wnosi si? do sqdu okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajqcego.
Skarg? wnosi si? za po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylajqc jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo^enie skargi w plac6wce pocztowej operatora

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

13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciwemu sqdowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moZe wnie^c takze Prezes
Urz?du Zamdwieh Publicznych. Prezes Urz?du moZe takZe przystqpic do tocz^cego si? post?powania.
Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

14. Szczeg61owe zasady zwiqzane ze Srodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwieh
publicznych.
XVIII. RODO:informacta dla Wvkonawcdw

KLAUZULAINFORMACYJNA

DOTYCZ^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W CELU ZWI^ZANYM ZPOSTI^POWANIEM O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne

rozporz^d:^ie o ochronie danyclv- ROTO

na^|p^^ce informacie:

^

Narodowy Fundusz Zdrcwia z siedziby w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrcwia,z ktorym mog^ si? Panstwo kontaktowac w nast?puj^cy spos6b:
• listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
• za pomoc^ platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
• e-mailem: sekretariat.gDf@nf2.gov.pl

Prezes NFZ wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Pahstwem w sprawach
dotycz^cych przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw zwi^zanych z przetwarzaniem danych z
ktorym mog^ si? Panstwo kontaktowac w nastppuj^cy sposob:
13
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• listownie na adres siedziby administratora: j.w.
• za pomoc^ platformy ePUAP:j.w.
• e-mailem: iod@nfz.gov.pl

|BeS1bWs$1»Er1e$S§11|i>'ia.w™^
Panstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi^zanym
z post^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego nr 19/pn/2020 przetarg nieograniczony pn.:
Najem diugoterminowy pojazdow:
- samochod typu BUS(1 szt.)
- samochod osobowy(1 szt.)

•ODBIORCYDANYGffiMoIOWYCII
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Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b^d^ osoby lub podmioty, ktorym udost^pniona zostanie
dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zam6wien publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp".

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

Posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy RODO;
nie przyshiguje Pani/Panu:

• w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawq
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

flSillACJA^^i^U^DANIApAN^

MS

Obowi^zek podania przez Pani^ana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczqcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwi^zanym z udzialem w post^powaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp.
/YKRFsii: 7 \li idM.rn

vNi\ ml

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

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

Natiod6\^ Fu'hdtisz Zdrbrvia

Sli|i5ki pddzial Wojewodzki
til. Kbssdtha 13' V

Dane Wykoiiawcy:

40-844 Katb^ce

Nazwa/Firm a:

Adres:

Nuiner KRS:
CEIDG:...

dbtyczy)
—.........(jezeli dotycZy)

Ntinier REGON:

(jeZeli dbtyczy)

Numer NIP:

adres e-mail:

(jezelijest)

stfonaw\w:

(jezelijest), telefori: ,

fax:

NrTsdhuoJaj baakdwego Wykdndwcy,na ktdtyZamawiajqcyh'^'d^ie ididgtkwtddic.wadittiii'
(ddtyczy Xvadiuni vmiesidnego wpieid^dzu)

>.«..*«.'**••...

W nawi^zatiiu do oglosZenia o pi^etargu niebgrSanicZonym maj^cym za pi^edmlot: Najem dltigbtermirib-^
pbjazdow:

- samochod typii BUS(1 sZt)
^ samochod osobowy(1 szt)

1. oferujemy wykonanie dla Slaskiego Oddziialu Wojewodzkiego NFZ caiego^ zaitiowienia zgodnie
ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zarrio^xieiiia, za ceri^ cafkowit^ bferly:
zlbrtittbj

(ww.'cena oferty stanowi calkowite maksymalne wynagtodzenie p'rzysltiguj^ce Wykonawfcy z ^ttitu reaiizacji unidwy)
zgodnie z kalkulacj^ cenb^^^z pkt la-le fonnulaiza oferty.

UWAGA! PatrZ pkt XII pkt 3 i pkt 4 SIWZ oraz wzor infbfmacjL b ktorej mdwa w aft. 91 tisti 3a pzp
Ofaz p'odzielbna platiiosc
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fomularz ofeily

la.Kalkulacja cenbwa
Ip

Wynagrbdzehie

bruttb w zt za hajem

Rodzaj

. ilbsc

sambchbdu

sarhdchbdbw

Okres najmu w
IVliesiQczne
miesifcach
wynagrodzenie za

hajeitivl saitloGhodu

w'catym okresie

realizacji tirhowy
(kwota z kolumny
5*48 mieslqce)

brutto w zt
2

3

1

Samochod typu

Bus

1

2

Samochod osobowy

1

4

.

- 5.

6

48

-

,

. 3

tqczriie wynagrodzenie bruttp za najerh 2 samochpddw w zt
(surtia kwot z poz.l i 2 w kolumnie 6)

•-

Ib.Wynagrodzenie nliesi^czne za hajem 2 samochodow (siifna poz.l i 2^ kolumhie 5^

........ z^

brutto.

Ic.Cena jedhostkowa za ptzekroczetiie limitu km wynosi

zl bnitto/ za kazdy 1 km

Id. /Maksymalna cena za przektoczenie limitU kildmetrow \vyiidsi
jednostkowa za ptzekroczehie limitu km x 2samochody).

(7000 kih*cieiia

le.Calko^te maksymalne wynagtbdzenie priyi^uguj^ce Wykbnawc^ z tytiilu teaiizacji um'bt^ wynosi:
(cena calkowita bferty)

zibrutto.

Sposob obliczenia calkowitego fnaksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu realizacji:
Opiata za najem 2 samochodow w.catym okresie realizacji umowy (poz.3 kolumiia 6 kalkulacji cenowej z pkt la)
+ maksymalna cena za przekroczenie limitu kilometrow z pkt Id.

2. Oswiadczamy, ii zobowij^ujemy si? realizowac przedmibt zamowienia W bktesie 48 miesi?by licz^c dd
dma przekazania pojazdow. Przekazanie pojazdow winno odbyc si? w terminie 3 miesi?cy od diiia zawarcia
.. umowy.

3. ■ Naleznosc z t^iu zwrotu oplaty za 1 km niewykorzystanegb limitu kilometrow
zl
TJWAGA! Minimalna wysokosc zwrotu oplaty za niewykorzystanie limitu kilometrpw wihiia
wynosic co najmniej 0;01 zt/1 km.

4. Oswiadczamy,ze akc^tujemy watUnki pl'atnosci okreslone we wzorze umowy.
5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? Za zwi^zanych niniejsZ^ Ofert% przez okres 30 dni. Bieg zwiqzania ofeiti^
rozpoczyna si? wraz z upljwem terminu'skladania ofert.

\\j' ^
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fdtmularz dferty

6. .Oswadczamy, ze zapozhalismy si? ze SIWZ f nie wnosimy do tiiej zastrzezen ofaZ ze zdobylismy
informacje niezb?dne do przygotowania i ziozenia niniejszej oferty.
7.

Os'\^adcz'amy, ze zobo^^iztijerny si? w przypadku wybotu liaszej.ofely do wykonania zamowienia zgodnie
z Wymogajni Zamawiaj^cego bkreslo'nymi SIWZ oraz obowi^zuj^cymi riormanii i przepisami pirawa.

8. O^wiadczamy, ze zal^czbny do SIWZ wZor uihowy wfaz Z zal^cznikanii nt 3 oraz nr 4 do umo\n^ wzorem Umowy o zachbwariiu.poufiidsci w NFZ ofaZ l^auZul^ infotihacyjd^ dot, pfzetwatZaiiia
daiiych ■ osob'owych wraz Ze ^zofeiri oswiadczenia o Zobbtvi^Zahiu.db'Zacbowapia poufabSci zostai
przez nas zaakceptbwany i zobowi^Zujemy si? w przypadku wyboru baszej. oferty do zawarcia umo^^y na

\ warunkach'bkreslonych w
wzofach'umd^, w miejsOu i terminie HX^nacZbbyin przez Zama\!^j^cego.
9. Os\iiadcZamy, ze zamierzamy po^erzyc nast?puj%cemu podt^kohaWcy ^kOnanie nast?ptij^(:6j cZ?sci
zamdtwehia*:

Lp.

Firma Pbdwykonawcy

Czesc zamowienia

* wypelriic tylko w przypadku zamiatu M^konywariia zamowienia z udzialem podwykoriawty/6w
SivskazUj^c cz^sc zamo^ehia, ktorej ^konanie Wykpnawca zainierza po^erZyc pod^kohawicy
oraz
pod\^kbiiawcy/6\v.

10. Oswiadczamy, ze niniejsza oferta jest jawna,- Za wyjatkiem irifofmacji zawartych na stronach
,*** ktore stano\ta^ .tajemriic^ przedsi^biorstwa w rozumieniu przepiso^ usta\iy
o zwalcZaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie niog% zostac udost?pnione innym podmiotOm.
Zamawiajcii^ u;(na infomage
tajemnic^ pi^dskbiorstwa nyicic^ie w prv^'adkuy gdy Wykonawca nie podpiej nis^
w terminie skiadania ofert. r^astrpegly i(e nie mogci one lyc udost^niane orae(^ nyka^l, i^ fipstre^ei^pne infomage stanomti
tajemnic^ prr^edsiihiorstm. Brak dope'inienia ww. nymagan o^acnpl Hdts^ie, i^ Wykonama nyrai^a egodi na udostepnienie
■caiej tresci oferty wra^ ^ ^i(icv(nikzmi a tak^e mystkich inforrnagiidokumentow skladanych w trakciepost^owania.
***naleiy nypdnic wprrtypadku ^astn(e^enia tajemniiypri^dsiehiorstjva

11.. Ostyiadezarny,. iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc?- w ■niniejszym p6st?p0waniu
(w tym podpisiija^cych ofert?/fonnularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast?puj^cego
dokiimentu*:

1) KRS

□

2) CEIDG

□

3) pelnomOcnictwa

□

zala.czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego prZez Osoby odpowiednio umocoyirane.
lawcy

: Osoba/osoby upowaznipne (upeihomocnione) do reprezentacji Wykbnawcy w riiiiiejsZym
, post^powaniu:

/podstawa upowaZhienia do repfezentowania Wykonawcy/
3

irlTori

o^skB
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fditmUlaiS dferfy

12. Ostwadczamy,iz naleiymy/iitie halezymy* do.grupy malych lub srednich przedsi^biorstw.
* riiepotrzebtie skre^lic

Definig^ malego ora^ sredniego pi^dsi^bior^y a tak^ mtkroprv^dsiihiorc^ ^awiera ustawd ^ dnia 06.03.2018 r. Pram
prti(edsi^biorc6w (D!(.U. 2019.1292^ Zgodnie ^aft. 7ust.1 pkt l-pkt3 gt. ustauy u^tew ustawie dkreslenia ot^nacipjii:
1) mikropTzedsi^biorca - pk^pdsiibiorc^i ktory u> co ndjmnkjjednyni roku ^ dmch ostatnich idt obrotoiiych Spe'Mai Icic^ie
ndskpujcice warunki:

a)spitrudhiaiJredniofvct!(nie mmej,ni^ 10pracownikow ora^.
. b) osiqgncii roc^y obrdt nefto i(e spf^ddiypowarvw, nyroboiv i usiug ora^ ^ opefagifihansowych niepr^krac^jdy i^d/ndwdtidsd
jv ^iotych 2 milionow euh, lub sumy aktymw jego bilatisu'sporti^d^nego na kohiec jednego ^ ych Idt nie prtpkrocpyiy
rownowartosci iv ^otgch 2 milionow.euro;
2) mafyptzedsi^biarca - pr^dst^biord, ktory w co najmniejjednym roku ^ dwoch ostatnich Idt obrOtbiiych pelniai Idpr^ie
nastcpujdce wdrunki:

a]cpitrudniai srednioroct(nie mniej ni^SOpracomikow orai(^
b) osidgndd rodi(ny obrot netto cp prv(edaiy tojvdro2i>, nyrobow i using orai^ ^ operagifinansonych ni^rspkrac^'dcp romomrtosci
n> s^iotych 10 milionow euro, lub sumy aktymw jego bilansu spor^dtrpriego na koniec jednego ^ Qch lat nie pfspkroccyly
romowartosd w cjoych 10 milionouf euro - i ktory niejest mikroprcpdskbiorccg
3) sredniptzedsi^biorca -prtpdskbiorc^, ktoiy w co ndjmniejjednyni roku ^ dmch ostatnich lat obrotowych speinidi idct^nie
ndstcpujdce mrunki:

a) vptrudniaisrednioroct^nie.mniejnii(^250pracownik6niorat(^
b) osidgndf roa^y obrot hetto S(e sprcpdavy towarow, nyrobow iusing oras(^ f(^operdgifinansoUych niepropkract^jciy rrownoivaHOsd
iv vjoych 50 milionow euro,-, lub sumy akymw jegp bilansu sport(c{dspnego na .koniec jednego x ych lat nie' prxekfodyiy
roivnowartosd in xjoych 43 milionow euro

- i ktory niejest mikroprxpdsiibiorcd ani maiymprcpdskbiorcci
13: Osiwadczamy,ze wypelniJismy obowi^zki iriformacyjne przewidziane w aft. 13 lub art. 14 Roz'pdrzadzenia

■Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z diiia 27 kwiethia i2016r. w spfawie ochrony osob
- ■ fizycznych-w zwi^zku • z pfzetwarzaniem danych osobowych i w sprawife swobodnego-pfzepiy^ takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/'WE (Ogolne rozpoi:za.dzenie o ochronie danych) wobec osob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio, pozyskalisrtiy w celu ubiegania si?
o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post?po\caniu.*
* W przypadku, gdy Wykqnawca nie' prZekazuje danych osobowych innych niz bfezpbsredhip jego dotycz^tcych
lub zachodzi \^lac2enie stosowania oboxw^zku informacyjnego, stosov^e do art. 13 list. 4 lub" art. 14 Us't. 5 RODO,

tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic tresc oswiadczenia albo \^isac NlE DOXVCZY.
14. Os\<dadczenie o zoboT^i^zaniu do zachowania poufhosci dla Wykoitawcy /osoby feprezentdjqcej
Wykonawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w.zwiazku Ze zlozeniem'ofeily w pOSt?powaniu 0 udzielefde
zainowienia publicznego — zamowienie nr 19/pn/2020, z uwagi na udost?pnianie InfOrmacji Poufnychj
• zobowiazuj? si?/zobo"wia2ujemy si? do:
■ zachowania w tajemriicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskariych podczas' realizacji umo^^,
przedmiotem ktorej b?dzie tiajeih dfegotefmino-^ pojazdow:

-

\

samochod typu BUS (1sZt)

— sattipchod osobowy (1szt)
1)- \y okresie realizacji zamdvwenia, a takze po wygasni?ciu lub roZvdazaniu utnoviry, niezaleznife od fomiy
w jakiej zostaly mi/narn przekazane,,
, .

Nr zam6\<denia; 19/pn/2020

fotiiiulatz dfe^

2) wykbrzystywania Iiifoimacji Poufhyt^ uzyskanych p'odczas realizacji umowy wyi^cznie w-celu realizacji

15. Z^l^czhikanii do nihiejsZegb fotmularZa oferty
ha^t^ptij^cie xv^^hibitle fotmularze/
oswiadozenia/dokufhehty:
1) ihformacjai o ktorej mowa w aft. 91 ustSa pzp oraz podzielon'a platnosc
2) oswiadczenie, o ktorym liioWa w art. 25a-ust.l pkt 1 pzp
3) formulafz opis pfzedmiotu zambwienia
4) pelnomocnictwo osob reprezerituj^cych Wykbnawc? (biy^al lub kopia pos-v^adbZotia
notafialnie/odpis ilbtarialily) ^ jezeli .up'ra>vnieriie. do rep'rezeiitiacji nie- wynika -z dokdmentci
rejestrowego (e\wdencyjnego)
5) inhe ^ jezeli dotyczy..

XJwagal

Oiiviadczenie o ptzyh^einoici albo btaka ptzyiialeznbsci do tej,samej grupy kapitdtowej Wykohawca skiadd
iv terminie 3 dni od s^miess^nia infomagi, o ktorejmowa w art, 86 ust.5psp na stronie intemetowei www.nfs'^katowke.pL

lihi^ i naz^sko tipbhiomociiibnego ptzed^tawiciela Wykbhawcy:

Data

podpis

sa Uzdowsks
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formularz opis przedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Najem dhigoterminowy pojazdow:
1/ Samochod osobowv tvpu „BUS"-1 szt,
II/ Samochod osobowy - 1 szt.

Limit kilometrow na samochod -140 000(w ci^gu 48 miesi^cy najmu).
I.

Klasa samochpddw

wg. wielko^ci

l\oi6

Wymagania

samochodow

m

Samochod osobowy
typu BUS-7
miejscowy

Typ nadwozia:
osobowy - bus,
liczba miejsc siedz^cych - 7[z szybkim i latwym mocowaniem oraz demonta^em
siedzeh i moduiowym ustawianiem (mo^Iiwofid monta^u siedzeh w drugim rz^dzie
przeciwnie do kierunku jazdy)].
Silnik:

silnik diesla,
pojemno^d silnika max 2000 cm3,

moo CO najmniej 150 KM,
^rednie zuiycie energii-nie wi^ksze nii 9 1/100km,
emisja zanieczyszczen: tlenkdw azotu, czqstek stalych oraz w^glowodordw - musi
spelniad co najmniej wymagania normy EURO 6.2,
Nap^d:
przedni nap^d,
skrzynia biegow: automatyczna min. sze^ciostopniowa
Wymiary:
Dlugo^d - min. 5200 mm
Szeroko^c - min. 1900 mm

Powierzchnia przestrzeni ladunkowej ze wszystkimi siedzeniami co najmniej 900 I
MINIMALNE WYMAGANE WYPOSAZENIE:

Wyposazenie zapewniaj^ce bezpieczehstwo jazdy:
3-punktowe, bezwladno^ciowe pasy bezpieczehstwa przy wszystkich siedzeniach,
poduszki powietrzne bezpieczehstwa - kierowca i pasaier przdd czolowe i boczne,
poduszki powietrzne bezpieczehstwa kurtynowe w 2 i 3 rz^dzie siedzeh
zaglowki z regulacj^ wysoko^ci,
sygnalizacja niezapi^tych pas6w,
sygnalizacja niezamkni^tych drzwi,
automatyczne wl^czanie ^wiatel, ^wiatla w technologii LED/ Ksenon
reflektory przeciwmglowe z funkcj^ do^wietlania zakr^tow, ^wiatla do jazdy dziennej
LED,

system monitorowania koncentracji kierowcy,
alarm niezamierzonego przekroczenia linii,
system monitorowania ograniczeh pr^dko^ci,
system automatycznego przei^czania 5wiatel samochodowych mijania i drogowych,
system odcinaj^cy doplyw paliwa przy zderzenlu
zestaw glo^nomdwi^cy z Bluetooth
Systemy zwi^kszaj^ce bezpieczehstwo i wspomagaj^ce prowadzenie pojazdu: co najmniej ABS
+ AFU(system wspomagania naglego hamowania), ESP +ASR(system tatroli torn jazdy),
Wyposazenie zapewniaj^ce funkcjonalno^d pojazdu:
wspomaganie ukladu kierowniczego,
kolumna kierownicza z regulacj^ wysoko^ci i gl?boko5ci, kierownica obszyta sk6r^
j lusterka zewn^trzne (ustawiane elektrycznie, podgrzewane i skladane),
drzwi boczne przesuwne elektrycznie z obu stron,
szyby boczne opuszczane elektrycznie przod, sekwencyjne

1
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szyby boczne w drugim i trzecim rz^dzie state, przyciemnione,
drzwi tylne otwierane do gdry z szyb^ ogrzewan^ i wycieraczk^,
wspomaganie ruszania na wzniesieniu,
czujnik zmierzchu, czujnlk deszczu.
klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z niezale^ym rozprowadzeniem na tyt
pojazdu
dodatkowe ogrzewanie postojowe,
uchwyty do mocowania ladunku w przestrzeni baga2owej,
instalacja do podiqczenia radia + radio z USB wraz z kpl. gio^nikdw, nawigacja z

•

aktualizacj^ map przez caly okres wynajmu,
system kontroli odst^pu podczas cofania- czujniki cofania prz6d i tyt, kontrola
martwego pola oraz kamera cofania,
wy^wietlacz, ekran dotykowy min 7"
pgranicznik pr^dko^ci,
tempomat aktywny z fimkcjq zapobiegaj^c^ kolizji,
Wyposazenie zabezpieczaj^ce przed kradzie^^:
autoalarm(z funkcj^ monitorowania wn^trza i niezalemym zasilaniem),
immobiliser(blokada przeciw urucliomieniowa),
centralny zamek (sterowanie z kluczyka),
pdtka przykrywaj^ca przestrzen bagaiow^
Wymogi dodatkowe:

Tapicerka: ciemna(np. czama, szara, grafitowa), odpoma na ^cieranie. Dywaniki oraz
wyktadzina na podtodze w kolorze tapicerki-ciemna.
Kolor nadwozia: srebmy (lakier metalizowany)- wszystkie elementy w kolorze
nadwozia,

Dodatkowe gniazdo 220V w drugim rz?dzie siedzeA,

Stolik mobilny sktadany mi^dzy 2 a 3 rz?dem siedzen z mozliwo^ciq szybkiego i
tatwego mocowania oraz demonta^(przeznaczenie: praca mobilna),
Obr^cze k6t ze stopdw lekkich - rozmiar 17" wrazz oponami letnimi,
Komplet opon zimowych wraz zfelgami aluminiowymi 17"+ czujniki ci^nienia
Koto zapasowe petnowymiarowe,
Samochdd fabrycznie nowy,rok produkcji 2020.

1/ Samochod osobowv tvpu „BUS"- 1 szt.

Oferujemy nast^puj^cy s^ochod, dla ktorego kalkulacj^ cenow^ najmu przedstawilismy w
formularzu oferty:
marki:

/wskazac mark^ samochodu/,
model:
/wskazac model samochodu/.
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II.

Klasa samochod6w

wg. wielko^ci

iio^e

Wymagania

samochodow

M.:.

Samochdd osobowysegment D

Typ nadwozia:
Osobowy- hatchback, sedan, Ijftback
liczbamiejsc siedz^cych- 5
Silnik:

silnik benzynowy,
pojemnoSd silnika nie mniejsza 1500 cm3,
moo CO najmniej 110 kW,

^rednie zu^cie energii-nie wi^ksze nii: 91/lOOkm, •
emisja zanieczyszczeh: tlenkdw azotu, cz^stek staiych oraz w^glowodordw - musi
spelniad co najmniej wymagania normy EURO 6.2,
Nap?d:
przedni nap^d,
skrzynia biegdw: manualna/automatyczna min. sze^ciostppniowa
Wymiary:
Dlugo^d - min. 4760 mm
Szeroko^d - min. 1800 mm

Powierzchnia przestrzeni ladunkowej ze wszystkimi siedzeniami co najmniej 550 1
MINIMALNE WYMAGANE WYPOSA^NIE:
Wyposazenie zapewriiaj^ce bezpieczehstwo jazdy:

3-punktowe, bezwladno^ciowe pasy bezpieczenstwa przy wszystkich siedzeniach,
poduszki powietrzne bezpieczenstwa - kierowca i pasai:er prz6d czolowe i boczne,
poduszki powietrzne bezpieczenstwa kurtynowe
zagl6wki z regulacjg wysoko^ci,
sygnalizacja niezapiptych pasdw,
sygnalizacja niezamkniptych drzwi,
automatyczne wl^czanie ^wiatel, ^wiatla w technologii LED/ Ks'enon

reflektory przeciwmglowe z funkcjg do^wietlania zakrpt6w, ^wiatla do jazdy dziennej
LED,

alarm niezamierzonego przekroczenia linii,
system monitorowania ograniczeh pr^dko^ci,

system automatycznego przelqczania Swiatel samochodowych mijania i drogowych,
• -

system odcihaj^cy doplyw paliwa przy zderzeniu
zestaw glo^nomowi^cy z Bluetooth

Systemy'zwi^kszaj^ce bezpieczehstwo i wspbmagajqce prowadzenie pojazdu: co najmniej ABS
+ AFU(system wspomagania naglego hamowania), ESP +ASR(system kontroli torn jazdy),
Wyposazenie zapewniaj^ce funkcjonalno^d pojazdu:
r wspomaganie ukladu kierowniczego,
kolumna kierownicza z regulacj^ wysoko^ci i gl^boko^ci, kierownica obszyta skdr^
lusterka zewnptrzne (ustawiane elektrycznie, podgrzewane i skladane),
szyby boczne prz6d, tyl opuszczane elektrycznie, sekwencyjne
szyby boczne w drugim rz^dzie przyciemnione,
wspomaganie ruszania na wzniesieniu,
czujnik zmierzchu, czujnik deszczu,,
klimatyzacja automatyczna, min. dwustrefowa

instalacja do podl^czenia radia + radio z USB wraz z kpl. gloSnikdw, nawigacja z
aktualizacj^ map przez caly okres wynajmu,

system kontroli odst^pu podczas cofania-czujniki cofahia przdd i tyl, kontrola
martwego pola oraz kamera cofania,
wy^wietlacz, ekran dotykowy min 7"

Nr zamowienia: 19/pn/2020

r

formularz opis przedmiotu zamowienia

ogranicznik pr^dko^ci,
tempomat aktywny z fiinkcjq zapobiegajqc^-kolizji,

Wyposa^enie zabezpieczaj^ce przed kradziez^:
autoalarm(z funkcj^ monitorowania wn^trza i niezaleinym zasilaniem),
immobiliser(blokada przeciw uruchomieniowa),
centralny zamek (sterowanie z kluczyka),
Wymogi dodatkowe:
Tapicerka: ciemna(np. czama, szara, grafitowa), odpoma na ^cieranie. Dywaniki oraz
wykiadzina na podlodze w kolorze tapicerki-cieiima.
Kolor nadwozia: czamy/grafitowy (lakier metalizowany)- wszystkie elementy w
kolorze nadwozia,
Obr?cze k6l ze stop6w lekkich - rozmiar 17" wraz z oponami letnimi,

Komplet opon zimowych.wraz zfelgami aluminiowymi 17" + czujniki ci^nienia
Kolo zapasowe pehiowymiarowe,
Samochdd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020.

II/ Samochod osobowv -1 szt.

Oferujemy nast^puj^cy samochod, dla ktorego kalkulacj^ cenow^ najmu przedstawilismy w
formularzu oferty:
marki:

/wskazac mark^ samochodu/,
model:
/wskazac model samochodu/.

Oswiadczam,iz akceptuj^ wzor umowy zal^czony do SIWZ,

\m\q i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis

irrgf Jrsss Uzdowska

Nrzain6wienia: 19/pn/2020 '

[•

wzdrumowy

Umbwa najmu pojazdow nr

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

Pana Filipa Nowaka - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziata pefaomocnik:

Pan Piotr Nowak — Dyrektor Sl^skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia (petnomocnictwo nr 737/2020 z dnia 05.10.2020 r. - kopia w zal^czeniu),
zast^powany przez dalszego pelnomocnika:

(pelnomocnictwo nr

z dnia

- kopia w zal^czeniu),

zwanym dalej ,,Zamawiaj^cym"
a

z siedzib^ w

adres:

pod numerem

, wpisanym do

; NIP:

, wysokosc kapitahi zakladowego:

w imieniu ktorego dziala:

-

0 tresci nast^puj^cej:

, REGON:

zl /jezeli dotyczy/,

zw^ym dalej „Wykonawc4",
-

,

o nast^puj^cej tresci:
Przedmiot umowv

1. Wykonawca oddaje, a Zamawiaj^cy przyjmuje w najem pojazd osobowy typu „BUS"
oraz pojazd osobowy segment .D, zwany dalej takze „pojazdem", na potrzeby floty
transportowej Sl^skiego .Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Szczegolowe wymagania dotycz^ce pojazdow, w tym grupa zaklasyfikowania, marka,
modele, typ, wymagania techniczne oraz wyposazenie, okresla zal^cznik nr 1 do umowy
-specyfikacja pojazdow osobpwych.

2. Wykonawca oswiadcza i zobowiqzuje si?, iz w chwili przekazania pojazdow oraz przez
caly okres obowi^zywania umowy Wykonawcy b?dzie przyslugiwal tytul prawny do
dysponowania pojazdami na cele okreslone .w niniejszej umowie, nieobci^zony

jakimikolwiek prawami osob b^dz podmiotow trzecich, uniemozliwiajqcymi realizacj?
niniejszej umowy.
3. W ramach najmu Wykonawca zobowi^zuje si? do:

1)
2)
3)
4)

dostarczenia pojazdow w terminie okreslonym w §2 ust.2 umowy;
swiadczenia ushigi serwisowej na zasadach opisanych w §4 ust.1 umowy;
swiadczenia uslugi obslugi technicznej na zasadach opisanych w §4 ust.2 umowy;
wykonywania innych czynnosci zwi^zanych z pojazdami opisanymi w niniejszej
umowie, w szczegolnosci w §4 ust.5- ust,15 umowy.

/

Nr zamdwienia: 19/pn/2020

u^owy
§2

Wvdanie przedmiotu naimu

1. Pojazdy zostan^ dostarczone przez Wykonawc^ do siedziby Zamawiaj^cego
w Katowicaeh przy ul. Kossutha 13, celem oddania pojazdow Zamawiaj^cemu w najem.
2. Przekazanie pojazdow przez Wykonawc^ nast^pi w terminie do 3 miesi^cy licz^c od dnia
zawarcia umowy.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiaj^cego o dacie i godzinie wydaniapojazdow co najmniej
na 5 dni przed pl^owan^ dat^ ich przekazania.

4. Przekazanie pojazddw Zamawiaj^cemu, a takze zwrot pojazdow Wykonawcy b?dzie
potwierdzany Protokolami zdawczo — odbiorczymi, ktorych wzor stanowi zal^cznik nr 2
do umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wydane pojazdy zostaiy sprawdzone pod wzgl^dem
technicznym, sprawne i gotowe do korzystania, a takze ze zgodne z zal^cznikiem
nr 1 do umowy.

6. Wykonawca wraz z przekazaniem pojazdow przekaze Zamawiaj^cemu wszelkie
przjoialeznosci konieczne do prawidlowego korzystania z pojazddw, w tym: dowody
rejestracyjne, dwa komplety kluczykow/sterownikow, polisy potwierdzaj^c^ zawarcie
Umowy ubezpieczenia oraz instrukcj? obshigi pojazdow wj^zyku polskim. Dopuszcza si?
mozliwosc dostarczenia polisy ubezpieczeniowej w wersji elektronicznej.
7. Wykonawca zobowi^uje si?, iz pojazdy w chwili wydania b?d^ zatankowane zaiecanym
przez producenta paliwem w ilosci nie mniejszej niz 10 litrow.

8. W przypadku wykrycia wad pojazdow, powoduj^cych ich niezgodnosc ze specyfikacj^
okreslon^ w zal^czniku nr 1 do umowy lub nieprzekazania ktoregokolwiek z dokumentow
b^dz rzeczy, o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiaj^cy ma prawo odmowic odbioru
pojazdow.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, Wykonawca jest zobowi^any do przekazania
pojazdow wolnych od wad i spelniaj^cych wymagania okreslone wzal^czniku nr 1
do umowy, wraz z przynaleznosciami, dpkumentami i innymi rzeczami, o ktorych mowa
ust. 6, w terminie siedmiu (7) dni roboczych liczonych od dnia odmowy odbioru
pojazdow. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzaj^cym Zamawiaj^cemu
przysluguje prawo naliczenia kary umownej zgodnie z zasadami ustanowionymi w §11.
§3
Zasady korzystania z przedmiotu naimu

1. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? korzystac z pojazdow zgodnie z powszechnie
obowi^zuj^cymi przepisami prawa dotycz^cymi uzytkowania pojazdow i drog,
warunkami i normami technicznymi oraz eksploatacyjnymi okre^onymi przez producenta
pojazdow oraz zgodnie z przeznaczeniem i wyposazeniem pojazdu.
2. Zamawiaj^cy uprawniony jest do korzystania z pojazdow na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami, w obr?bie Pahstw Czlonkowskich UE. W przypadku
wyst^pienia koniecznosci uz54kowania pojazdow poza stref^ UE, Zamawiaj^cy

^bowi^zany jest do uzyskania zgody od Wykonawcy. Zgoda, o ktorej mowa w zdaniu
r
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poprzedzaj^cym, dla swojej skutecznosci nie wymaga dochowania rygorow, o ktorych
mowa w §15.

Zamawiaj^cy uprawniony jest do wprowadzania do pojazdow zmian, w tym
do zainstalowania dodatkowego wyposazenia, przy czym zmiany zmierzaj^ce do
ingerencji w struktur? b^dz budow? pojazdow wymagaj^ uzyskania uprzedniej zgody
Wykonawcy, Dokonanie przez Zamawiaj^cego zmian powoduj^cych ingerencji
w struktur? b^dz budow? pojazdow, bez uzyskania zgody Wykonawcy, skutkowac b^dzie
obci^eniem Zamawiaj^cego kosztami ich usuniicia, co nast^pi po zakonczeniu umowy.
4. Dopuszcza si? umieszczenie na pojazdach wyl^cznie oznaczen producenta np. marki
i modelu pojazdu oraz podkladek Wykonawcy pod tablice rejestracyjne. Zamawiaj^cy nie
3.

5.

6.

7.

8.

wyraza zgody na umieszczenie przez Wykonawcy jakichkolwiek informacji
reklamowych.
Zamawiaj^cy nie jest uprawniony do ustanawiania na pojazdach, ani jego cz^sciach
skladowych jakichkolwiek obci^eh lub praw osob trzecich, ani tez do przenoszenia
przyshiguj^cych mu praw na osoby trzecie w calosci lub w czisci, bez zgody
Wykonawcy.
W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek lub innych nieprawidlowosci
w flinkcjonowaniu pojazdow, Zamawiaj^cy zobowi^zany jest do niezwlocznego
zawiadomienia o tym fakcie Wykonawcy za posrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail:
lub telefonicznie pod numer:
Zamawiaj^cy niezwlocznie powiadomi Wykonawci, w sposob okre^lony w ust. 6,
o utracie dowodu rejestracyjnego, kluczykow, tablic rejestracyjnych lub cz^sci
skladowych pojazdow oraz ich przynaleznosci.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc realizacji ushig z zakresu obshigi technicznej,
0 ktorej mowa w §4 ust.2, przez inne podmioty niz okreslone w §4 ust.4, pod warunkiem
uzyskania zgody od Wykonawcy. Zgoda, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, dla
swojej skutecznosci nie wymaga zachowania rygorow, w tym formy, o ktorych mowa
w §15.

9. Zamawiaj^cy jest zobowi^zany do pokrycia kosztow zwiqzanych z:
1) czynnosciami zwi^zanymi z utrzymaniem pojazdow w czystosci, w tym mycie,
polerowanie, czyszczenie wn^trza pojazdow, pranie tapicerki;
2) wymian^, napraw^ i montazem uszkodzonych pior wycieraczek szyb dokonywanych
czisciej niz raz w roku;
3) wymian^ i uzupelnianiem plynu do spryskiwacza oraz tankowaniem paliwa;
4) montazem, napraw^ lub wymian^ urz^dzeh nie stanowi^cych pierwotnego (fabrycznego)
wyposazenia pojazddw, a takze usuwaniem awarii powstalych na skutek montazu tych
urz^dzeh;
5) ladowaniem akumulatora;
6) dodatkowymi pracami wykonywanymi na zlecenie Zamawiaj^cego, nieobjitymi
przedmiotem niniejszej umowy;
7) naprawami usterek i uszkodzeh oraz wymian^ uszkodzonych cz^^ci, ktore nie S4 objite
zakresem ubezpieczenia,jezeli koniecznosc ich dokonania wyst^pila na skutek:
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a) prowadzenia pojazdow przez osob? nieposiadaj^c^ wymaganych uprawnien, b^d^c^
pod wplywem alkoholu lub srodkow odurzaj^cych;
b) uzycia niewlasciwego paliwa;

c) dokonania bez zgody Wykonawcy zmian, poprawek lub ulepszen w pojazdach.
8) oplatami za korzystanie z autostrad, parkingow, gara:^ pojazdow;
9) oplatami o charakterze publiczno-prawnym, w tym wynikaj^cymi z mandatew kamych,
oplat administracyjnych, rejestracji odbiomikow RTV stanowi^cych wyposazenie
pojazdow i oplat abonamentu zate odbiomiki oraz oplaty srodowiskowe.
§4
Zasadv realizacii pozostalvch swiadczen

1. W ramach uslugi serwisowej Wykonawca zobowi^uje si? do;

1)

utrzymywania pojazdow w sprawnosci technicznej, wymaganej przepisami prawa
powszechnie obowi^uj^cego,zaieceniami producenta oraz celem w postaci korzystania
z przedmiotu najmu zgodnie z jego spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz
umow^;

2)

utrzymywania powloki lakiemiczej w nalezytym stanie technicznym (usuwanie
drobnych uszkodzen);

3)

zapewnienia obslugi serwisowej oraz dokonywania wszelkich czynnosci obshigi
serwisowej i napraw pojazdow, w tym rowniez wymiany wyeksploatowanego
akumulatora, zmierzaj^cej do utrzymania pojazdow w stanie technicznym, o ktorym
mowa w pkt 1;

4)

przekazywania Zamawiaj^cemu informacji dotycz^cych eksploatacji pojazdow
w zakresie wykonanych przegl^dow, napraw biez^cych i powypadkowych;

5)

przekaz5^ania i uaktualniania oprogramowania i map w nawigacji samochodowej,
kazdorazowo po ich aktualizacji przez producenta;

6)

pokrycia kosztow zwi^zanych z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawc? na
zapytania Policji, Strazy Miejskiej;

7)

ponoszenia innych oplat wynikaj^cych z eksploatacji pojazdow, np. dorobienie
utraconych kluczykow/sterownikow, wyrobienie wtomikow dowodow rejestracyjnych,
tablic rejestracyjnych, znakow legalizacyjnych na szyby i tablice rejestracyjne oraz
legalizacji/wymiany gasnic samochodowych.

2. W ramach uslugi obslugi technicznej Wykonawca zobowi^je si?:

1)

realizowac czynnosci konserwacyjne i przegl^dy dokonywane z cz?stotIiwosci4
iw zakresie zalecanym przez producenta pojazdow lub wymagane poprzez
obowi^uj^ce przepisy prawa, przy czym o planowanym przegl^dzie Wykonawca
informuje Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem, nie poMej ni^ na 7 dni
przed planowan3an przegl^dem. Jezeli o zblizaj^cym si? przegl^dzie
okresowym/serwisie informuje uzytkownika system komputerowy w pojazdach,
w takim przypadku uzytkownik niezwlocznie informuje o tym fakcie Wykonawc?,
ktory umowi przegl^d;
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2)

dokonywac naprawy usterek i uszkodzen powstaiych w trakcie eksploatacji zgodnej
z przeznaczeniem pojazddw i b^d^cych wynikiem uszkodzen mechanicznych, o ile nie
powstaiy z przyczyn lez^cych po stronie Zamawiaj^cego.
3. Wykonawca ppnosi koszty wymiany i uzupelniania oleju oraz innych plynow
eksploatacyjnych (z zastrzezeniem §3 ust.9 pkt 3), w tym uzupelniania tzw. czynnika
chlodz^cego w systemie klimatyzacji oraz koszty corocznej wymiany pior wycieraczek
i inne wyszczegolnione w niniejszym paragrafie.
4. Obshiga techniczna, o ktorej mowa w ust.2, wykonywana b?dzie wyl^cznie
w Autoryzowanych Stacjach Obslugi serwisowej wskazanych przez Wykonawc?.
5. Wykonawca zobowi^zuje sip do:
1) w przypadku, gdy korzystanie z pojazdow nie bpdzie mozliwe, w szczegolno^ci ztytuhi

naprawy, przegl^du technicznego przedluzaj^cego sip ponad cztery (4) godziny lub
likwidacji szkody w tym - w sytuacji okreslonej w ust.7, zapewnienia, bez dodatkowych
oplat, pojazdow zastppczych w segmencie nie gorszym niz pojazdy zastppowane.
Pojazdy zastppcze bpd^ charakteryzowaly sip takimi samymi lub wyzszymi parametrami
technicznymi i wyposazeniem w stosunku do samochodu wynajmowanego i nie bpdzie
starszy niz 3 lata od pojazdow zastppowanych. Samochody zastppcze bpd^ wydane
w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 18.00, przy czym za dni robocze uznaje sip
dni od poniedzialku do pi^tku za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo
wolnych od pracy. Do wydania pojazdow zastppczych odpowiednie zastosowanie maj^
przepisy §2;
2) udostppnienia pojazdow zastppczych Zamawiaj^cemu w miejscu przez niego wskazanym
na terenie Polski, w ci^gu czterech (4) godzin od momenta zgloszenia takiego
zapotrzebowania, przy czym pojazdy zastppcze bpd^ przyshigiwaly do momenta
przekazania Zamawiaj^cemu pojazdow zastppowanych. Zgloszenie przez Zamawiaj^cego
zapotrzebowania nast^pi w formie pisemnej, faxem, poczt^ elektroniczn^ lub
telefonicznie, bez koniecznosci zachowania formy i rygoru opisanych w §15; przebieg
samochodow zastppczych nie jest wliczony do limitu przebiegu kilometrow dla danych
pojazdow. Wydanie i zwrot samochodow zastppczych i zastppowanych zostanie
potwierdzony pisemnym protokolem, sporz^dzonym wedhig wzoru stanowi^cego
zal^cznik nr 2 do umowy. W przypadku niezapewnienia pojazddw zastppczych przez
Wykonawcp w terminie 48 godzin od momentu zgloszenia takiego zapotrzebowania,
Zamawiaj^cy bpdzie uprawniony do dokonania najmu pojazdow zastppczych od
podniiotu trzeciego i obci^zenia Wykonawcy kosztami poniesionymi z tego tytulu, np.
poprzez proporcjonalne obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
3) zagwarantowania obslugi pojazdow zastppczych wedhig zasad wynikaj^cych z niniejszej
Umowy w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni robocze;
6. Zamawiaj^cy jest zobowi^zany do regulowania oplaty, o ktorej mowa w §6 ust.2, tyiko
wowczas,jezeli w tym czasie otrzymal od Wykonawcy samochody zastppcze.
7. W przypadku kradziezy lub innego zdarzenia powoduj^cego trwaly brak mozliwo^ci
korzystania z samochodow (szkody calkowite), Wykonawca wyda Zamawiaj^cemu inne
samochody (samochody docelowe) w terminie do 60 dni licz^c od dnia kradziezy lub
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irmego zdarzenia. Wydanie samochodow docelowych nast^pi wmiejscu uzgodnionym
przez Strony. W tym przypadku odpowiednie zastosowanie znajd^ postanowienia §2.
Oplata za najem samochodow docelowych jest taka sama jak za samochody zast^powane.
W takim przypadku rata miesi^czna najmu za samochody docelowe zostanie w tej same]
wartosci co rata miesi^czna skradzionych samochodow,zgodnie zal^cznik nr 1 do umowy.
8. Stan techniczny i przebieg samochodow docelowych nie moze bye gorszy.od samochodow
zast^powanych oraz samochodow docelowych nie moze bye wyprodukowany wczesniej
od samochodow zast^powanych.
9. Zamawiaj^cy ma prawo do odst^ienia od przyj^cia samochodow docelowych w miejsce
samochodow zast^powanych. Wykonawca ma obowi^ek uzyskac od Zamawiaj^cego
decyzj? w tej sprawie przed podj^ciem dziaiah zmierzaj^cych do wydania samochodow
docelowych.
10. Wydanie samochodow docelowych nie nast^puje w sytuacji, gdy kradziez lub inne
zdarzenie powoduj^ce szkod? calkowitq nast^pilo w terminie pozniejszym niz 10 miesi^cy
od daty przekazania samochodow protokolem zdawczo-odbiorczym (wedlug zal^cznika
nr 2 do umowy), chyba, ze Wykonawca zagwarantuje Zamawiaj^cemu utrzymanie
warunkow finansowych najmu samochodow docelowych zgodnych z samochodami
zast^powanymi. W przeciwnym wypadku umowa wygasa.
11. Wykonawca w ramach serwisu ogumienia pokrywa koszty nabycia, doboru oraz
przechowywania i wymiany wlasciwych opon do pojazddw, odpowiednich do pory roku,
a takze wywazania kol po kazdorazowej ich wymianie.
12. Wykonawca dwa razy w roku zapewnia Zamawiaj^cemu sezonow^ wymian? opon
(zwiqzan^ ze zmian^ p6r roku), ktora b^dzie wykonywana w punktach wymiany
wskazanych przez Wykonawc^, na terenie miasta Katowice.
13. Niezaleznie od postanowienia ust. 12, Wykonawca w ramach serwisu, o ktorym mowa
w ust.l, pokrywa koszty wymiany opon wynikaj^ce z ich stanu technicznego,
w szczegolnosci w przypadku ich zuzycia lub uszkodzenia mechanicznego.
14. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz wszystkie opony b^d^ fabrycznie nowe i wyprodukowane
przez tego samego producenta, ktory dostarczyl opony zamontowane fabrycznie,
a w przypadku gdyby to bylo niemozliwe, Wykonawca przedstawi Zamawiaj^cemu
3 modele opon 3 romych producentow do wyboru, kazdy model o charakterystyce nie
gorszej niz opony zamontowane fabrycznie, a w przypadku zimowych - rownowazne
uwzgl?dniaj4c zalecenia producenta samochodow. Opony b^d^ wymieniane w momencie
zuzycia zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami. Wymiana opon nast^pi w miejscu
wskazanym przez Wykonawc?,na terenie miasta Katowice.
§5
Obowiazki Zamawiaiacego

1. Zamawiaj^cy jest zpbowi^zany do terminowego udost?pniania pojazdow do przegl^dow
i konserwacji pojazdow okreslonych przez producenta pojazdow, w tym czynnosci
wyniaganych przepisami prawa, a takze do niezwlocznego poinformowania Wykonawcy
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0 koniecznosci dokonania napraw i remontow niezb^dnych do utrzymania pojazdow
w dobrym stanie technicznym.

2. Wykonawca, po uprzedzeniu Zmawiaj^cego - co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem - moze w trakcie trwania umowy kpntrolowac stan pojazdow,
a w szczegolnosci stopien jego zuzycia i prawidlowosc eksploatacji, co zostanie
potwierdzone stosownym protokolem.
§6
Wynagrodzenie

1. Calkowite maksymalne wynagrodzenie przyshiguj^ce Wykonawcy z tytulu reallzacji
umowy wynosi
zl brutto (slownie:
00/100 zlotych brutto), w tym
23% podatek VAT, zgodnie z zal^cznikiem nr 4 (kalkulacja cenowa), z zastrzezeniem
postanowien ust.3.

la. Mechanizm tzw. podzielonej platnosci, o ktorym mowa w § 16 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 platno^c) -Jezeli dotyczy

2. Wysokosc miesi^cznego wynagrodzenia za najem 2 samochodow wynosi

zl netto,

zl brutto.

3. Wynagrodzenie b^dzie platne miesi^cznie z dolu, w terminie 21 dni licz^c od dnia
dor^czenia Sl^skiemu OW NFZ w Katowicach prawidlowo wystawionej faktury,
w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Okresem rozliczeniowym jest miesi^c. Miesi^czne wynagrodzenie zawiera wartosc
wszystkich uslug i kosztow skladaj^cych si? na realizacj? przedmiotu Umowy.
4. Miesi?czne wynagrodzenie nie obejmuje oplaty za przekroczenie limitu kilometrew
pojazdow wskazanych w zat^czniku nr 1 do umowy. Oplata ta zostanie rozliczona
niezwlocznie po zakonczeniu okresu najmu. Po obliczeniu przekroczenia limitu
przebiegu kilometrbw l^cznie dla calego okresu najmu dla danego pojazdu, Zamawiaj^cy
zobowi^any b?dzie do uiszczenia oplaty za przekroczenie limitu przebiegu kilometrdw
w wysokosci
zl brutto za kazdy przejechany kilometr powyzej
przyj?tego limitu okreslonego w zal^czniku nr 1 do umowy. W celu rozliczenia
wspomnianej oplaty ust. 3 stosuje si? odpowiednio. Zamawiaj^cy przewiduje,

iz przekroczenie limitu km moze nast^pic o maksymalnie 7 000 km na kazdy
z samochodow. Przekroczenie limitu km o 7 000 km lub wi?cej powoduje, iz umowa
w zakresie pojazdu, ktorego dotyczy przekroczenie, wygasa, o czym Zamawiaj^cy
zobowi^zany jest niezwlocznie Wykonawc?. Poinformowac (pisemnie o oraz na adres
e-mail

).

5. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiaj^cego limitu kilometrow wskazanego
w zat^czniku nr 1, Wykonawca zwroci Zamawiaj^cemu stosown^ oplat?. Wysokosc
oplaty zwracanej Zamawiaj^cemu wyniesie
zl brutto za kazdy 1 km ponizej limitu

kilometrow wskazanego w zal^czniku nr 1. Zwrot zostanie rozliczony w ci^gu 7 dni po
zakonczeniu okresu najmu.
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6. Zamawiaj^cy nie jest zobowi^any do zaptaty odpowiedniej cz^sci wynagrodzenia za
najem pojazdow w sytuacji, gdy z przyczyn wskazanych w §4 ust.5 i ust.7 pojazdy inie
mog4 bye uzytkowane, a Wykonawca nie dostarczyi pojazdow zast^pczych zgodnie
z warunkami wskazanymi w §4 ust.5 i ust.7.
7. W przypadku gdy Wykonawca swiadczyt przedmiot umowy w okresie krotszym niz
przyj^ty przez Strony okres rozliczeniowy, wynagrodzenie zostanie obliczone
proporcjonalnie do liczby dni, w ktorych pojazdy byly dla Zamawiaj^cego dost^pne
w danym miesi^cu.

8. Za dzien zapiaty uznaje si^ dzien obci^zenia rachunku bankowego Zamawiaj^cego.
9. Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawcy odsetki ustawowe za op6:^enie w zaplacie
wynagrodzenia, liczone od dnia nast^pnego, po dniu w ktdrym zaplata miala bye
dokonana po otrzymaniu pisemnego wezwania do zaplaty.
10. Przeniesienie wierzytelnosei wynikaj^eyeh z niniejszej umowy przez Wykonawcy na
11.

12.
13.

14.

osob? trzeei% wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego pod rygorem niewamosei.
Suma faktur wystawionyeh z tytuhi niniejszej umowy nie moze przekroezyc
wynagrodzenia calkowitego brutto, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafii.
Zamawiaj^ey zaplaei Wykonawcy wynagrodzenie za faktyezny okres realizaeji umowy.
Wykonawcy nie przysluguje odr^bne z^danie zwrotu poniesionych wydatkow
nieobj^tych umow^.
Wszelkie podatki i pozostale oplaty nie wymienione w umowie zwi^ane z zawarciem
i wykonaniem umowy, obci^zajq w calosci Wykonawcy, o ile przepisy prawa nie
stanowi^ inaczej.
Na fakturze Wykonawca winien uwzgl^dnic ponizsze dane, a takze - je^eli dotyczy
zapisy o mechanizmie podzielonej platnosci:
Nabywca:
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie,
adres: ul Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa,
NIP: 107-00-01-057

Odbiorca i platnik dowodu:
Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib^ w Katowicach,
adres: ul. Kossutha 13,40 -844 Katowice.
15. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizaeji niniejszej

umowy, zmiana zostanie uwzgl^dniona w umowie. W przypadku zwi^kszenia stawki
podatku VAT okres swiadczenia najmu moze zostac skrdcony, jezeli kwota
maksymalnego nalemego Wykonawcy wynagrodzenia brutto z tytuhi realizaeji
przedmiotu umowy osi^gnie wartosc wskazan^ §6 ust.l umowy. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT, do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT
w obowi^ujqcej (nizszej) wysokosci. Zmiana stawki podatku VAT wraz z wszelkimi jej
konsekwencjami dla wynagrodzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemnego
aneksu do umowy.
16. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu
przepisy dotycz^ce centralnego rejestru
podatnikow VAT (tzw. biala lista) wprowadzonego ustaw^ z dnia 12 kwietnia 2019r.

w
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0 zmiame ustawy o podatku od towarow i usiug oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U,z 2019 r. poz. 1018 ze zm.).
§7
Ubezpieczenie przedmiotu naimu

1.

Na Wykonawcy ci^y obowi^ek ubezpieczenia pojazdow w zakresie: OC, AC, NNW
or^ Assistance.

2.

Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia pojazdow co najmniej w nast^puj^cym
zakresie:

1) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej ppsiadaczy pojazdow mechanicznych
za szkody powstale w zwi^zku z ruchem tych pojazdow zgodnie z ustawq z 22 maja
2003r. o ubezpieczeniach obowi^owych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczen Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2214 ze zm.);

2) ubezpieczenia AutorCasco (AC) pojazdow w zakresie od wszystkich ryzyk to jest
szkod polegaj^cych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego pojazdu
oraz jego wyposazenia na skutek naglego nieprzewidzialnego i niezalemego od woli
Zamawiaj^cego zdarzenia zakres ochrony ubezpieczeniowej nie moze wyl^czac szkod
powstalych w wyniku:

a) kradziezy pojazdow lub jego czpsci w tym kradzie:^ zuchwalej, kradziezy z u^ciem
przemocy,

b) zderzenia sip pojazdow,
c) zderzenia sip pojazddw z osobami,zwierzptami lub przedmiotami,

d) uszkodzenia pojazdow lub ich wyposazenia przez osoby trzecie, l^cznie
z dzialaniem osob trzecich zwiqzanych ze strajkami i zamieszkami spotecznymi)
e) uszkodzenia pojazdow lub ich wyposazenia przez zwierzpta,
f) pozaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, huraganu, ppadu
atmosferycznego oraz naglego dzialania innych i^ywiolow, niezaleznie od miejsca
ich powstania,

g) upadku drzew i/Iub innych obiektow

h) naglego dzialania czynnika termicznego lub chemicznego pochodz^cego z zewn^trz
pojazdow,

i) uszkodzenia lub zanieczyszczenie wnptrza pojazdow przez osobp, ktorej przewoz do
najblizszego szpitala w celu udzielenia jej natychmiastowej pomocy byl niezbpdny,
j) uszkodzenie pojazdow, w nastppstwie jego zabrania w celu krotkotrwalego uzycia
lub kradziezy
k) Dodatkowe postanowienia:

1) zniesienie amortyzacji czpsci - w przypadku szkod czpsciowych nie bpdzie mialo
zastosowania potr^canie zuzycia eksploatacyjnego czpsci zamiennych
zakwalifikowanych do wymiany,
m)brak udzialow wlasnych w pierwszej i kolejnych szkodach w okresie ubezpieczenia.
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n) brak udzial6w wlasnych i wyt^czen odpowiedzialnosci zwi^zanych z naruszeniem
przepisow Prawo o Ruchu Drogowym,
o) brak udzialow wlasnych i innych ograniczen odpowiedzialnosci z uwagi na wiek

kieruj^cego pojazdem i okres posiadania przez niego prawa jazdy,
p) likwidacja szkod w formie bezgotowkowej w wybranym serwisie naprawczym
(w tym autoryzowanym), b^dz wg kosztorysu systemu Audatex - do wyboru przez
Ubezpieczonego,

q) brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie - suma ubezpieczenia pojazdow

3)

nie podlega pomniejszeniu o wyptacone odszkodowania
r) franszyza integralna maksymalnie 300 PLN.
ubezpieczenia od nast^pstw nieszcz^^iwych wypadkow (NNW)- z minimalnq kwotq
ubezpieczenia w wysokosci 20 000 zt na kazdq osob^ w pojezdzie, obejmujqcq swym
zakresem co najmniej ryzyka nast^pstw nieszcz^sliwych wypadkow zwiqzane z ruchem
ubezpieczonego pojazdu lub postoju, w wyniku ktorego doszto do uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia lub smierci ubezpieczonego;

4)

pomocy Assistance - przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, w przypadku zdarzen
drogowych oraz awarii, w ramach ktorych pomoc dotrze do uzytkownikow pojazdow
w miejscu uzytkowania w ciqgu maksymalnie trzy (3) godziny na terenie m. Katowic
i maksymalnie pi?c (5) godzin na pozostalym obszarze kraju. W przypadku
przekroczenia czasu udzielenia pomocy przez podmioty dzialajqce na podstawie umow
z Wykonawcq, Zamawiajqcy b?dzie mogi podjqc samodzielne dzialania w celu
odholowania i naprawy pojazdow, a Wykonawca b^dzie zobowiqzany do pokrycia
kosztow poniesionych z tego tytulu. Pomoc Assistance obejmuje: Organizacje
i pokrycie kosztow naprawy pojazdow na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdow do
miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, na odlegtosc minimum 200 km od miejsca
unieruchomienia pojazdow z zastrzezeniem braku limitu kilometrowego odleglosci

3.

zdarzenia od siedziby Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje rowniez koszty
dowozu paliwa do ubezpieczonego pojazdu(z wylqczeniem kosztow paliwa).
Zamawiajqcy nie b^dzie ponosii kosztow napraw nieobj^tych polisq ubezpieczeniowq
i nie przewiduje dodatkowych kosztow zwiqzanych z realizacjq ushig w ramach polisy
ubezpieczeniowej, chyba,ze:

1)
2)

zdarzenie spowodowane b^dzie dziaianiem kierowcy pod wplywem alkoholu lub
irmego ^rodka odurzaj^cego;
kierowcy uzytkowali pojazdy bez wamych dokumentow uprawniajqcych do ich
prowadzenia;

3)
4)

kierowcazbiegiz miejsca wypadku;
kradziez pojazdow lub ich cz^sci powstata na skutek niezabezpieczenia kluczy
(fabrycznego urzqdzenia shizqcego do otwarcia pojazdow)lub dokumentow pojazdow
przed dost^pem osob niepowolanych, chyba ze zostaiy one utracone na skutek
przest^pstwa;

5)

w chwili dokonania kradziezy pojazdow nie byly zabezpieczone w sposob
przewidziany w ich konstrukcji lub byly zabezpieczone w spos6b przewidziany w ich
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konstrukcji, ale nie byly uruchomione wszystkie znajduj^ce siq w pojazdach
urz^dzenia zabezpieczaj^ce przed kradziez^, chyba ze pojazdy zostaly utracone na
skutek przest^pstwa.
§8
Qbowiazki Wvkonawcy dotvczace ubezpieczenia poiazdow

1.

2.

3.

Wykonawca zobowi^zuje si^ do terminowego zawarcia umowy ubezpieczenia,
oplacania skladek ubezpieczenia oraz przedstawiania Zamawiaj^cemu dokumentow
potwierdzajqcych uiszczenie skladek ubezpieczenia oraz dokumentow potwierdzaj^cych
posiadanie wymaganego przez Zamawiaj^cego pakietu ubezpieczen (w tym ogolnych
warunkow ubezpieczenia), o ktorym mowa w §7, tj. w sposob gwarantuj^cy ci^glosc
ubezpieczenia w calym okresie trwania niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dopelni obowi^ku, o ktorym mowa w ust. 1,
Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia lub utrat? pojazdow oraz
szkody wobec osob trzecich powstale po wygasni^ciu uprzednio zawartych umow
ubezpieczenia lub po uplywie terminu platnosci skladek ubezpieczenia.
Za uszkodzenia lub utrat? pojazdow oraz szkody wobec osob trzecich, powstale
wczasie trwania umowy, z zastrzezeniem ust. 2, ktore z winy Zamawiaj^cego nie
zostan^ pokryte przez ubezpieczyciela, Zamawiaj^cy ponosi odpowiedzialnosc na
zasadach ogolnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym.
§9

Obowiazki Zamawiaiacego wobec ubezpieczyciela

1.

2.

3.

4.

Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? do zapoznania si? i przestrzegania ogolnych warunkow
ubezpieczenia pojazdow, zwanych dalej „OWU",ktore zostan^ mu przekazane w chwili
odbiom pojazdow. Warunki ubezpieczenia samochodu ustanowione w OWU w dacie
ich dostarczenia Zamawiaj^cemu b?d^ obowi^zywaly przez caly okres trwania Umowy.
Zamawiaj^cy zobowi^uje si? do niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy
i ubezpieczyciela o kazdej szkodzie dotycz^cej pojazdow oraz wskazania miejsca,
w ktorym pojazdy si? znajduj^.
Zamawiaj^cy moze powiadomic o szkodzie Policj? i uzyskac dokumentacj?
okolicznosci wyst^pienia szkody.
Do czasu dostarczenia pojazdow o wlasciwych parametrach (samochody docelowe),
odpowiednie zastosowanie znajduj^ uregulowania w sprawie samochodow zast?pczych,
zawarte w § 4 ust.5 pkt 1-4 i ust.7.

§10
Czas trwania Umowv

1.

2.

Umowa obowiqzywac b?dzie przez okres 48 miesi?cy licz^c od dnia wydania obydwu
pojazdow, chyba ze dojdzie do wczesniejszego wyczerpania kwoty brutto, o ktorej
mowa w §6 ust.l. W przypadku wyczerpania limitu km, umowa wygasa w zakresie
dotycz^cym danego pojazdu.
Zamawiaj^cemu przysluguje prawo odst^pienia od umowy w calosci lub cz?sci w ci^gu

miesi^a od zaistnienia zdarzenia,jezeli:
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a) Wykonawca nie wyda Zamawiaj^cemu samochodow b^d^cych przedmiotem umowy
w terminie, o ktorym mowa w §2 ust.2;

b) wydane Zamawiaj^cemu samochody nie spelniaj^ wymagan okre^onych w umowie,
a Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiaj^cego dodatkowym terminie 14 dni nie
dostarczy samochodow spelniaj^cych te wymagania;

c) w stosunku do Wykonawcy, wobec ktorego btwarto likwidacj? lub w zatwierdzonym
przez s^d ukiadzie w post^powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie

wierzycieli przez likwidacj^ jego maj^tku, lub s^d zarz^dzil likwidacj? jego maj^tku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. 2019 poz. 243,z pozn. zm.).

3.

Zamawiaj^cemu przysluguje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem
miesi^cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi^ca kalendarzowego,
w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawcy
ktdregokolwiek z obowi^zkow wynikaj^cych z umowy, jezeli Wykonawca
po dwukrotnym pisemnym wezwaniu przez Zamawiaj^cego do wykonania lub
nalezytego wykonania umowy, w dalszym ci^gu jej nie wykonuje b^dz wykonuje
nienalei^cie.

4.

5.

6.

Zamawiaj^cy ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Wykonawca po trzykrotnym pisemnym wezwaniu przez
Zamawiaj^cego nie wywi^e si? ze swoich obowi^zkow okreslonych umow^.
Niezale^ie od uprawnienia wskazanego w ust. 4, Zamawiaj^cemu przysluguje prawo
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca
nie dostarczy pojazdow zast?pczych w czasie, o ktorym mowa w §4 ust.5 pkt 2,
bez koniecznosci po stronie Zamawiaj^cego do trzykrotnego wzywania Wykonawcy
do nale^ego wykonania umowy. Uprawnienie przewidziane w zdaniu poprzedzaj^cym
przysluguje Zamawiaj^cemu w ci^gu miesi^ca od dokonania przez Zamawiaj^cego
zgloszenia dostarczenia przez Wykonawc? pojazdow zast?pczych.
Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust.4 i ust.5, Zamawiaj^cemu przysluguje
prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca nie ubezpieczy pojazdow b^d^cych przedmiotem umowy z zachowaniem
wymogow §8 ust.l umowy, bez koniecznosci po stronie Zamawiaj^cego do wzywania
Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy. Uprawnienie przewidziane w zdaniu
poprzedzaj^cym przysluguje Zamawiaj^cemu w ci^gu miesi^ca od wyst^pienia
zdarzenia.

6a. W sytuacjach wymienionych w ust.3-6 Zamawiaj^cy ma prawo wypowiedsdec umow?
7.

w calosci,jak i w cz?sci - w stosunku do jednego z pojazdow.
Zamawiaj^cy moze odst^pic od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powoduj^cej, ze wykorianie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie moma
bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozic istotnemu interesowi bezpieczehstwa pahstwa lub bezpieczehstwu
publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzi?cia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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W tym przypadku Wykonawca moze z^dac wyl^cznie wynagrodzenia nale^ego
z tytuhi wykonania cz^sci umowy.

8.

W przypadku wj^owiedzenia umowy lub odst^pienia od niej, Wykonawcy przysluguje
wylq-cznie wynagrodzenie za okres wynajmu samochodow przypadaj^cy do dnia
rozwi^zania lub odst^pienia od umowy. Wynagrodzenie zostanie obliczone

proporcjonalnie do liczby dni, w ktorych pojazdy byly dla Zamawiaj^cego dost^pne
w danym miesi^cu.

9.

Ztozenie oswiadczenia o rozwi^zaniu/odst^pieniu/wypowiedzeniu umowy winno
nast^pic w formie pisemnej i zawierac uzasadnienie.
§11

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowi^any b^dzie zaplacic Zamawiaj^cemu kar^ umown^ w wysokosci:
a) 10% wynagrodzenia brutto umowy okreslonego w §6 ust.l umowy, jezeli
Zamawiaj^cy skorzysta z prawa do odst^pienia b^dz wypowiedzenia umowy
z CO najmniej jednej z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa
w §10 ust.2 - ust.6 umowy;

b) 200,00 zl za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu dostawy (przekazania)
pojazdow,0 ktorym mowa w §2 ust.2 umowy;

c) 25,00 zl za kazd^ godzin? opoMenia w stosunku do terminu, o ktorym mowa w §4
ust.5 pkt 2 umowy (48 godzin), chyba ze Zamawiaj^cy skorzysta z uprawnienia
opisanego w §4 ust.5 pkt 2 zdanie 4;

d) 500,00 zl za kazdy dzieh, w ktorym pojazdy pozostaj^ bez ubezpieczenia b^dz bez
pelnego ubezpieczenia,z zastrzezeniem lit.a.

2. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w przypadku gdy kara umowna nie
wystarcza na pokrycie szkody,

3. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar^ umown^ w terminie 14 dni licz^c od daty
otrzymania wezwania do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary,
Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mu kar^, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary,
z dowolnej naleznosci Wykonawcy,jak^ ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym
w szczegolnosci z wynagrodzenia).

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

1) w przypadku wyst^pienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyj^tym
w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemo^osc jego przewidzenia,
niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), w szczegolnosci takich jak wojna,
katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki uliczne;

2) w przypadku ogloszenia stanu epidemii b^dz zagrozenia epidemicznego.

)t
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- o ile mialy wpiyw na wykonanie umowy.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o kt6rych mowa powyzej oraz ich wplywie na
wykonanie umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac
Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do
kwalifikacji zdarzenia, na jakie powohije si^ Wykonawca, oraz jej wplywu na wykonanie
lunowy.

§12
Zwrot przedmiotu naimu

1.

W terminie 15 dni roboczych od wygasni^cia albo rozwi^zania umowy, Zamawiaj^cy
zobowi^zany jest do zwrotu pojazdow, poprzez wydanie pojazdow Wykonawcy
w siedzibie Zamawiaj^cego w Katowicach ul. Kossutha 13, b^dz w innym
uzgodnionym przez Strony terminie i miejscu na terenie miasta Katowice.

2.

Zamawiaj^cy nie ponosi zadnych kosztow zwiqzanych z posiadaniem pojazdow
w pi^tnastodniowym terminie, o ktorym mowa w ust. 1, oraz dalszym okresie,
w przypadku nieodebrania przez Wykonawcy pojazdow w uzgodnionym miejscu
i terminie.

3.

Jednoczesnie ze zwrotem pojazdow Zamawiaj^cy zwroci wszystkie przynaleznosci:
kluczyki, dokumenty, dokumentacj? techniczn^ i akcesoria otrzymane przy wydaniu
pojazdow.

4.
5.

6.

7.

W przypadku kasacji lub utraty pojazdow,Zamawiaj^cy dokona zwrotu tych elementow
wyposazenia pojazdow i akcesoriow, ktorych zwrotjest mozliwy.
Okolicznosc zwrotu pojazdow zostanie stwierdzona w protokole zdawczo-odbiorczym,
sporz^dzonym zgodnie ze wzorem okre^onym w zal^czniku nr 2 do umowy oraz
podpisanym przez przedstawiciela kazdej Strony.
W protokole, o ktorym mowa w ust.5, Wykonawca zobowi^zany jest opisac stan
techniczny pojazdow z uwzgl^dnieniem informacji o stanie wskaznikow licznikow
kilometrow w pojazdach, ewentualnych uszkodzeniach, brakach w wyposazeniu
i dokumentach pojazdow oraz innych nieprawidlowosciach.
Zamawiaj^cy ma prawo uczestniczyc we wszystkich czynnosciach zwi^zanych
ze zwrotem pojazdow.

8.

Zatwierdzony przez przedstawicieli obydwu Stron protokol, o ktorym mowa w ust.5,
b^dzie podstaw^ do obci^zenia Zamawiaj^cego kosztami potrzebnymi do przywrocenia
pojazdow do nalezytego stanu,z uwzgl^dnieniem zasad jego eksploatacji.
9. Strony zastrzegaj^, iz uszkodzenia, ktore zostaly wykryte i zgloszone przez
Zamawiaj^cego wtrakcie trwania umowy, przed dniem zwrotu pojazdow, a ktore
s^ wynikiem wczesniej przeprowadzonych przez Wykonawcy napraw lub innych
czynnosci serwisowych, nie b^d^ stanowily podstawy do obci^zenia Zamawiaj^cego
kosztami potrzebnymi do przywrocenia pojazdow do nalezytego stanu.
10. W przypadku rozbieznych opinii Stron co do stanu technicznego pojazdow,
Zamawiaj^cy ma prawo do powolania bieglego rzeczoznawcy, w celu dokonania oceny
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stanu technicznego pojazdow i oszacowania ich rzeczywistej wartosci. Koszt ekspertyzy
rzeczoznawcy ponosi Strona, ktorej racji nie potwierdzita ekspertyza.

11. Celem dokonania wzajemnych rozliczen, wynikaj^cych z niniejszego paragrafu
odpowiednie zastosowanie maj^ postanowienia §6.
§13
Zasadv zachowania poufnosci

1.

Wykonawca zobowiqzuj& si^ do zachowania w poufnosci wszelkich informacji
technicznych, prawnych i organizacyjnych, oraz innych informacji uzyskanych od
Zamawiaj^cego w trakcie wykonywania Umowy, niezaleznie od formy pozyskania tych
informacji i ich :^6d}a.

2.

Wykonawca zobowi^zuje si^ do wykorzystania informacji jedynie w celach
okre^Ionych ustaleniami Umowy oraz wynikaj^cymi z obowi^zuj^cych uregulowah
prawnych.

3.

4.

Wykonawca zobowiqzuje si^ do podj^cia wszelkich niezb?dnych krokow dla
zapewnienia, ze zaden pracownik Wykonawcy / osoba ktor^ dysponuje Wykonawca
otrzymuj^cy powyzsze informacje nie ujawni tych informacji, zarowno w calosci, jak
i w cz^sci osobom lub firmom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiaj^cego.
Wykonawca zobowi^zuje si? do ujawnienia informacji jedynie tym osobom, ktorym
b?d4 one niezb?dne do wykonywania powierzonych im czynnosci shizbowych i tylko
w zakresie, w jakim osoba musi miec do nich dost?p dla celow realizacji zadania
wynikaj^cego z tytulu realizacji Umowy.

5.

Wykonawc? zobowi^zuje si? do niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny
sposob nierozpowszechniania jakiejkolwiek cz?sci okreslonych informacji z wyj^tkiem
uzasadnionej potrzeby do celow zwi^zanych z realizacji Umowy po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajicego, ktorego informacja lub zrodlo informacji
dotyczy.

6.

Obowiizek zachowania w poufnosci powyzszych informacji przez Wykonawc?
obowiizuje takze po ustaniu Umowy.

7.

8.

Zachowanie w poufnosci nie dotyczy informacji dost?pnych publicznie, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej z dnia
6 wrzesnia 2001 r.(Dz.U. z2018 poz. 1330,zpom.zm).
Szczegolowy zakres odpowiedzialnosci okresla umowa o zachowaniu poufnosci
stanowi^ca Zal^cznik nr 3 do Umowy.
§14

Zmiana postanowien Umowv

1.

Zamawiajicy przewiduje mozliwosc dokonania zmian postanowien umowy w zakresie
przedmiotu umowy w przypadkach gdy:

1)

nastipi zmiana parametrow technicznych samochodow lub wyposazenia samochodow
wstosunku do okreslonych w umowie, w sytuacji gdy zmiana ta nie powoduje
pogorszenia parametrow i wyposazenia w stosimku do okreslonych w lunowie,
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a wartosc wynagrodzenia miesi^cznego nie ulegnie zmianie, w sytuacji braku
dost^pnosci samochodow o wiasciwych parametrach na ryuku;

2)

3)

nast^pi zmiana modelu samochodu w wyniku np. zaprzestania produkcji lub innej
przyczyny, kto^ej Wykonawca nie mogt przewidziec, przy zachowaniu okreslonej
w umowie wartosci wynagrodzenia miesi^cznego;
nast^pi zmiana modelu samochodu wobec ujawnienia si^ powszechnie wyst^puj^cej
woferowanym modelu pojazdu wad, przy czym pojazd zast^pczy winien spetniac
wszelkie wymagania przewidziane w umowie lub zal^cznikach, dla samochodu
zast^powanego;

2.

Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zmiany segmentu (klasy) pojazdow, przy zalozeniu,
ze:

1)
2)
3.

4.

segment pojazdow b?dzie nie nizszy niz segment pojazdow, ktory zadeklarowany
zostal w ramach umowy;
zmiana nie wplynie na zwi^kszenie wynagrodzenia.
W przypadku zlozenia przez Strong wniosku o dokonanie zmiany druga Strona,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, przygotuje swoje stanowisko w zakresie
proponowanej zmiany.
Wniosek o zmiany powinien zawierac opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem
jej celowosci.

5.

Zaakceptowany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiaj^cego wniosek
0 dokonanie zmiany stanowi podstaw^ do dokonania zmiany umowy poprzez zawarcie
stosownego aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci przez
upowaznionych reprezentantow Stron.

6.

Zlozenie i zaakceptowanie wniosku o dokonanie zmiany umowy nie kreuje roszczenia
Wykonawcy o zmiany umowy.

7.

Strony zobowi^zane s^ do informowania si^ wzajemnie o okolicznosciach
uzasadniaj^cych koniecznosc dokonania zmiany umowy.
§15

Wymiana oswiadczen woli

1.

Oswiadczenia woli i wiedzy Stron dla swojej skutecznosci wymagajq. sporz^dzenia
w formie pisemnej oraz dor^czenia na adres siedziby drugiej Strony, wskazany
w komparycji niniejszej Umowy (przy czym pismo uwaza si? za dor?czone rowniez,
jesli zostalo dwukrotnie awizowane),z zastrzezeniem odst?pstwa dla zachowania formy
1 sposobu dor?czenia, przewidzianego postanowieniach umowy, w tym w szczegolnosci
postanowieniu §4 ust.5 pkt 2.

2.

3.
4.

W razie zmiany siedziby, Strona, ktorej zmiana dotyczy ma obowi^zek zawiadomic
drug^ Stron? o nowym adresie do dor?czeh, w sposob opisany w ust.1.
W przypadku niedopelnienia obowi^zku, o ktorym mowa w ust. 2, korespondencja
przesylana na adres dotychczasowy, b?dzie uwazana za dor?czon4.
Na potrzeby realizacji umowy, w tym wymiany informacji dotycz^cych biez^cej
eksploatacji pojazdow, kierowania zapytah i wnioskow, Strony wyznaczaj^ osoby do
kontaktow:

r
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po stronie Zamawiaj^cego:

Wyzej wskazane po stronie Zamawiaj^cego osoby
odpowiedzialne za prawidiow^
realizacj^ postanowieri umowy, w tym upowaznione do podpisywania protokoiow oraz
dokonywania zgtoszen, o ktorych mowa w umowie.
po stronie Wykonawcy:
Strony zobowi^zuj^ si^ do informowania o zmianach osob oraz danych teleadresowych
osob wyznaczonych do kontaktow.
§16

echanizm podzielonei platnosci- iezeli dotyczy
Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b^dzie realizowal piatnosd za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy platnosciach

bezgotowkowych - polecenie przelewu lub polecenie zapiaty, jezeli umowa dotyczy

tow^ow lub ushig wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

^^atku od towarow i uslug(Dz.U.2020 poz.106 ze zm.).
^^"^^chanizm podzielonej platnosci nie b^dzie wykorzystywany do zapiaty za czynnosci lub
^ mCt

'j?

p^raar^nia pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne,

t^e za swiadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk^ 0%.
rfc^Wj^onawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiaj^cego platnosci
w^systemie podzielonej platnosci.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez
Wykonawcy fakturach jest rozliczeniowym rachunkiem firmowym -rachunek VAT.
•S

§17

-i

"p- bO.a

Postanowienia koncowe

• i-2 i
^8

^"s

.S

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie
-S
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

1

OnI
g
OS— N a

zamowien publicznych.

g2. Kazdorazowa zmiana postanowien niniejszej umowy wymagac b^dzie formy pisemnej

W 'S'? *§

pod rygorem niewaznosci, z uwzgl^dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej

I

umowie.

3. Przez dni, o ktdrych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni kalendarzowe.
Przez dni robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni od
poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od
pracy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si^ przepisy Prawa zamowien
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
5. Sprawy spome b^d^ rozpatrywane przez S^d wlasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego
(Katowice).

^ 6. Umow? niniejszq. spprz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca,dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.
NACZELNTK

WydziaJu Administracyjno GospodaFczego

ZAMAWIAJ^CY

^l^skiego Ode
Narodowcgo FlukSuszII

Jiewodzkiego WYKONAWCA
drov 'ia w Katowic^jh

jy Katar^naKlis
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zalqczniknr 2 do umowy nr
PROTOKOL ZDAWCZO-ODBIORCZY

do umowy najmu nr

Wykonawca:
zgodnie z umow^ najmu nr
najmu samochod marki

z dnia

r.

przekazuje,
przedmiotu
zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do umowy.

z dnia

Zamawiaj^cy:

Narodowy Fundusz Zdrowia - Sl^ski Oddziat Wojewodzki

Opis specyfikacji technicznej przedmiotu najmu okre^la zal^cznik nr 1 do umowy.

Typ / model:
Typ nadwozia:
Pojemnosc silnika/moc silnika:

Numer podwozia/ numer VIN
Rok produkcji samochodu:
Numer rejestracyjny:

Opis

Tak/Nie

Przedmiotu najmu

Dowodu rejestracyjnego w formie pozwolenia czasowego/oryginahi (niepotrzebne
skreslic);
Polisy OC
Polisy AC
Polisy NNW

•

Polisy Assistance

kompletu oryginalnych kluczykow
Kola zapasowego (pelne lub dojazdowe)
Kluczy technicznych i lewarka
Trojk^ta ostrzegawczego
Apteczki
Gasnicy

[nstrukcji obshigi i ksigzki przeglgdow
Panela do radia i pinu aktywuj^cego(o ile wyst^puje)

ZAMAWIAJ4CY

3CA

'^resa '

WYKONAWCA
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu

w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia -z siedzibq w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30,
reprezentowanym przez:

Pana Filipa Nowaka - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziata pelnomocnik:

Pan Piotr Nowak - Dyrektor Slqskiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia

(petnomocnictwo nr 737 z dnia 05.10.2020 r. - kopia w zatqczeniu),

zast^powany przez dalszego pelnomocnika;
(pelnomocnictwo nr
z dnia....
- kopia w za^czeniu),
zwanym dalej „Zamawiaj^cynn"
a

z siedzib^ w
prowadzonego

do

adres:
przez

pod

wpisanym
numerem

/jezeli dotyczy/,

NIP:

REGON:

dotyczy/,
w imieniu ktorego dziata:
-

wysokosc kapitatu zakiadowego:

/jezeli

zwanym dale]„Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr

z dnia

ktore] przedmiotem jest

najem dtugoterminowy pojazdow;
- samochod typu BUS (1 szt.)
- samochod osobowy (1 szt.)

zwanej dalej „umowq podstawow^", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych
udost^pnianych wzajemnie w trakcie reaiizacji umowy podstawowej postanawiaj^,
CO nast^puje:
§1

llekroc w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczajq one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane

w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dziatalnosci Zamawiajqcego lub
przedsi^wzi^c Zamawiaj^cego zwiqzanych z reaiizacji umowy podstawowej,
2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwi^zku
z reaiizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie
przez Zamawiajicego, ktore zostaty utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.

Nie ^stanowii Informacjl Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia
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powszechnie znane lub jawne.

§2
1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowi^zuje si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie
od formy, wjakiej zostaty mu przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyfqcznie na uzytek prowadzonej
wspofpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich
uzyskanych informacji Poufnych w czasie, gdy znajduj? si? one w posiadaniu
Wykonawcy:
4) ujawnienia

Informacji

Poufnych

wyt?cznie

osobom

bior?cym

udziat

w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te s?
niezb?dne dia prawidtowej reaiizacji umowy podstawowej;
5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,
0 poufnym charakterze udost?pnianych i przekazywanych im Informacji poufnych,

pouczenia ich w sprawie traktowania tych Informacji jako poufnych oraz odebrania
od tych osob oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy o zachowaniu
poufnosci;

6) niekopiowania, niepowieiania, ani niezwieiokrotniania Informacji Poufnych
w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie
na tak? czynnosc pisemna zgoda iub dokonanie czynnosci jest obiektywnie
niezb?dne w zwi?zku z reaiizacj? umowy podstawowej. Zamawiaj?cy zobowi^zuje
si? do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby reaiizacji umowy podstawowej
osobom bior?cym udziat w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,
ktore okaz? upowaznienie Zamawiaj?cemu do udziatu w reaiizacji umowy
podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiajqcego iub w przypadku zakohczenia wspotpracy,
niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj?cemu lub zniszczenia na wtasny koszt

wszeikich materiatow zawieraj?cych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze
wszystkimi kopiami b?d^cymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia
materiatow winien uzyskac pisemn? akceptacj? Zamawiaj?cego.
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowi^zkow dotyczqcych Informacji
Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj?cemu
kar? umown? w wysokosci 5.000,00 ztotych /stownie: pi?c tysi?cy 00/100 ztotych/
za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiajqcego,
w terminie do 14 dni liczqc od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby biorqce udziat w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy
(niniejsze obejmuje wszeikie osoby wyst?puj?ce po stronie Wykonawcy, w tym
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rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ziozyc oswiadczenie
zobowiqzuj^ce ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru
okreslonego w zatqczniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia
Wykonawca zobowi^zuje si? ztozyc Zamawiajqcemu przed przyst^pieniem do
faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob?. Obowiqzek powyzszy
dotyczy w rownym stopniu osob wykonujqcych czynnosci zwi^zane z wypelnlaniem
zobowiqzan Wykonawcy z tytuiu gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu umowy
podstawowej.

4. t^czna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 ninlejszego paragrafu, nie
moze przekroczyc wysokosci 50% /stownie: pi?cdziesiqt procent/ wynagrodzenla
catkowitego brutto wskazanego w §3 ust.1 umowy podstawowej.

5. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,
odszkodowania za zawinione wytqcznie przez Wykonawc? ujawnienie Informacji
Poufnych, w wysokosci przewyzszaj^cej kar? umown^, w przypadku, gdy szkoda
poniesiona przez Stron? poszkodowan^ z tego tytutu, przekracza wysokosc kary
umownej, o ktorej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
6. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajqcego przez cafy

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu iub wygasni?ciu,
a takze w okresie gwarancji i r?kojmi, bez wzgl?du na podstaw? prawn^
(tak kontraktow^, jak i deliktow^) i przyczyn? tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest
do szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:
a) przypadkow wyrz^dzenia szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzgi?dnie obowiqzujqcymi przepisami prawa.
7. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej iub daisi Podwykonawcy winni
zostac zobowiqzani przez Wykonawc? do przestrzegania zobowiqzah wynikajqcych
z niniejszej umowy.

§3

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

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa Iub wezwania s^du b^dz
innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych,
niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiajqcego przed dokonaniem ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiqzany na mocy obowi^zuj^cych przepisow pravya, wezwania sqdu
iub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b?dzie
uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyt^cznie w zakresie wymaganym
prawem oraz zobowi^zany do podj?cia wszeikich uzasadnionych srodkow majqcych

na pelu upewnienie si?, ze Informacje Poufne s^ traktowane jako poufne.
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§4

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

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiqzywania umowy podstawowej, ztym
ze zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych
i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygaspi^ciu niniejszej
umowy oraz umowy podstawowej, nie wyt^czajqc okresu gwarancji i r^kojmi za wady
przedmiotu umowy podstawowej.
§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgod? na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia
zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiajqcego lub od niego
uzyskanych.
§7
1.

Strony poddajq pod rozstrzygni^cie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,
wtasciwemu miejscowo ze wzgl^du na siedzib^ Zamawiaj^cego s^dowi
powszechnemu.

2.

Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie
w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowi^zuj^ce przepisy
prawa.

§8

§ Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§9

Zat^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania
poufnosci, ktore stanowi jej integrainq cz?sc.
^O S

§10
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Niniejsza umowa sporz^dzona zostata w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach.

^ czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajqcy, jeden egzempiarz otrzymuje

Wykonawca,
I
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Nr zamdwienia: 19/pn/2020

zaiqcznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufnoSci w NFZ

Zatacznik do Umowv o zachowaniu poufnosci w NFZ- wzor Oswiadczenia

(imi§ i nazwisko)

(nr PESEL)
OSWIADCZENIE

o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezehtujqc w dniu
realizacji umowy ha: Najem dtugoterminowy pojazdow:
- samochod typu BUS (1 szt)
- samochod osobowy (1 szt)

Wykonawc^ podczas

z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych, zobowiqzuj? si^ do:
1) zachowania w tajemnicy wszystklch Informacji Poufnych uzyskanych podczas
realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaleznie od formy,
w jakiej zostaty mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy
podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wyt^cznie w celu realizacji umowy.
Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z realizacjq
umowy.

Miejscowosc, data

mgr Teresa UzdowsXa

Czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZ^GA PRZETWARZANIA DANVGH OSOBOWYCII PRZEZ
NAROnOWY EUNPUSZ ZDROWJAM Z.W

ZAWARCIEM UMOWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne
rozporz^dzenie o ochronie danych - RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:
pflDMmiS®R!ATiPREM;i)»N¥,GHtQSjOBQMre«e
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawle, reprezentowany przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia,z ktorym mogq si? Pahstwo kontaktowac w nast^puj^cy sposob:
-

-

- ■ -

--

-

- — ■

■

I'

I
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■ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
■ za pomoc^ platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
■ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

fSNSEEK^ORPGHRON^BkNipiS
Prezes NFZ wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Pahstwem w sprawach
dotycz^cych przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw zwiqzanych z przetwarzaniem danych z
ktoiym mog^ si? Pahstwo kontaktowac w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: j.w.
■ za pomoc^ platformy ePUAP:j.w.

■ e-mailem: iod@nfz.gov.pl

_

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i
realizacji zawartej umowy.

Podstaw^ prawnq przetwarzania Pahstwa danych jest w szczegolnosci:

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

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

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

—.5^

Odbiorcq Pahstwa danych osobowych mog^ bye osoby lub podmioty posiadaj^ce upowa^ienie do
po^skiwania danych osobowych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzujgcego (w tym na
podstawie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych). Dane
osobowe mogq zostac przekazane podmiotom, z kthrymi administrator danych osobowych zawarl umow?
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pahstwa dane osobowe mogq bye r6wnie± przekazywane
do pahstwa trzeciego na podstawie obowiqzuj^cych przepisow prawa powszechnie obowi^zujqcego.
Pahstwa dane osobowe b?d4 przechowywane przez okres niezb?dny na potrzeby realizacji ustawowych
zadah Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeh oraz zadah wynikajqcych z ustaw szczegolnych,
w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W odhi2m do d^ych pi-^twarz^^^^

pi^slu^e pr^o

■ dost?pu do tre^ci swoich danych osobowych;
■ sprostowania danych osobowych;
■ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
■ wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w zqdah zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporzgdzeriiem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^ku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych).
Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest dobrowolne, ale moze wynikac z przepisow prawa
powszechnie obowi^uj^cego, a ich nie podanie uniemozliwi zawarcie i realizacj? umowy.

fONF(5RESH$|wHSESilllIpi®®Ty®WS5EE01$ODl5>m%AN@B^
ORAZ PROriLOWi€lSIA

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

Nrzam6wienia: 19/pn/2020
Zaiqcznik nr 4 do wzoru umowy - wzor oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

(imif i nazwisko)

(mz\va Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

0 zoboivi^zaniu do zachowania poufnosci
dia.pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentujqcy Wykonawcy podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach,z uwagi na udpst^pnianie Informacji Poufoych,zobowi^zuje
siq do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji
umowy, przedmiotem ktorejjest Najem diugoterminowy pojazdow:
- samochod typu BUS(1 szt)
- samochod osobowy(1 szt)

w okresie realizacji'zamowienia, atakze po wygasni^ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie
od formy w jakiej zostaty mi przekazane;

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

czytelnypodpis

miejsco\voi6, data

if

mgr Tei ^
\

Nrzamowienia: 19/pn/2020

wzor informacjij o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
oraz podzielona pfatnoSd

I. Informuj^, iz wybor zfozonej przeze mnie oferty*:
* w zaieznosci od sytuacji na ezy wybrac pkt 1 albo pkt 2
1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i usiug.

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazujo
ponizej:

a) nazwo (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 lit.a, bez kwoty podatku VAT, tj. cena
netto:

!

11. Informuj^, iz zaptata winna zostac dokonana;
** w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2
1) bezzastosowania**.mechanizmu podzielonej ptatnpsci,

2) z zastosowaniem** meclianizmu podzielonej ptatnosci,
- CO odnosi sip do nastppujpcycti towarow lub ustug:

(Wykonawca mpze sporz^dzic stospwny zatpcznik, zawierajpcy wykaz towarow lub ustug).
Zob. zatqcznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow I ustug.

Imip I nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

wgr Ter^B Uzcio>^--

Nr zam6wienia: 19/pn/2020

wz6r oswiadczenia; o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

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. Najem dlugoterminowy
pojazdow:

- samochod typu BUS (1 szt)
- samochod osobowy(1 szt.)

prowadzotiego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki w txybie przetargu
nieogtaniczonego, oswiadczam,co nast^puje.
1. OSWIADCZENIE DOTYCZj^CE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo. B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym
dotycz^cym Wykonawcy:

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

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

podstawie art

ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majcicci ^astosomniepodstawy

nyklucti^enia posrvd wymienionych n> art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P^).
UV^A.GA! 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 s^
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 wspoiprac? z organami scigania
oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu ppst?powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d£tcego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie uplyn^i/okreslony w tym wyroku pkres obowi^zywania tego zakazu.
1

Nr zambwienia: 19/pn/2020

wzor oswiadczeniB; o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku.z podstaw^ wykluczenia,
o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych, podj^lem nast^puj^ce srodki naprawcze:

2) Zamawiaj^cy nie okresla (nie stawia) zadnych warunkow udzialu w post^powaniu, o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp (art. 22 ustlb pzp).

II. OSWIADCZENIE DOTYCZ4CE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w- powyzszych oswiadezeniach sa. aktualne

i zgodne z prawda, oraz ]-zostaly przedstawione z peina swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajacego w bta<i przy przedstawianiu informacji.

Imi§ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

2.

Nr zamowienia: 19/pn/2020

- wzor oswiadczenia (grupa kapitafowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALE^NO^CI ALBO BRAKU PRZYNALE2:N0SCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

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

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitaiowej z innym
Wykonawc^ lub Wykonawcami,ktorzy zlozyli oferty w niniejszym post^powaniu.

Przez gnip^ kapitatow^ - 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 z pozn. zm.)- nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow,
ktorzy s^. kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc^, w tym rowniez
tego przedsi^biorc^.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej
www.nfz-katowice.pl o Wykonawcach,ktorzy zlo^li oferty w post^powaniu maj^cym za przedmiot:
Najem dliigotenninowy pojazdow:

I.

—

samochod typu BUS(1 szt.)

—

samochod osobowy (1 szt.)

oswiadczam, iz

nie

nalezy

do

tej

samej

grupy

kapitaiowej,

o

ktorej

mowa

ktorej

mowa

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

iz . nalezy

do

tej

samej

grupy

kapitaiowej,

o

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. * "
*nale:^ wskazac jedn^ z opcji: I albo II

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

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis

RAD
mgf 70

