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I. Nazwa Cfirma') oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, ̂ Iqski Oddziai Wojewddzki 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 zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych Q .t. Dz.U. z 2019, poz.-1843 ze zm.),

Warto^d szacunkowa zamdwienia nie przekracza kwoty 139.000 euro.

Rodzaj zamdwienia: dostawa.

Numer post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 22/pn/2020 Wykonawcy we

wszelkich kontaktach z Zamawiajqcym proszeni o powolywanie si^.na ww. numer.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takie „SIWZ" mowa jest o "pzp"

lub „ustawie", nalezy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod

w SIWZ jest mowa o „rozporz4dzeniu w sprawie dokumentdw" lub „rozporz^dzeniu", naleiy przez to rozumied

rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo2e ^^dad

zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. z 2016, poz.1126 ze zm.). Ilekrod

w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiajqcym", nalezy przez to rozumied Sl^ski Oddziai Wojewddzki Narodowego

Funduszu Zdrowia (zwany rdwniez SOW NFZ lub Sl^skim OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach"

nalezy przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c.

HI. OdIs przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa komputerdw przeno^nych wraz z osprz^tem dla ^l^skiego Oddzialu
Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zasadami okreSlonymi w SIWZ, w tym zgodnie

z formularzem opis przedmiotu zamdwienia i wzorem umowy.

Kod Wspdlneeo Slownika Zamdwien rCPV): 30213100-6 komputery przenosne; 30231300-0 monitory ekranowe.

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostaw§:

1) Komputer przenoSny TYP 2 - 10 szt

2) Komputer przeno^ny TYP 1 - 60 szt

3) Monitor TYP 2-10 szt.

4) Monitor TYP 1-60 szt.

Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okre^Ionych we wzorze umowy. Wzdr umowy okre^la

zasady ewentualnej zmiany postanowieh umowy w stosunku do tre^ci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru

wykonawcy.

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

mo2liwo^d dokonania badania losowo • wybranych komputerdw pod k^tem spelniania wymagan umowy,.

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

mpie podjqd decyzjf o przeprowadzeniu badania pod nadzorem biegiego-rzeczoznawcy.
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Uwaga!

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

CO do zasady nie jest ino5:liwe z uwagi na fmansowanie zadad obj^tych zamdwieniein z rzeczowego planu

inwestycyjnego NFZ na rok 2020. Zgodnie z regulacjami obowi^zuj^cymi w NFZ waninkiem finansowania zadan

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

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

2. Wvkonawca winien zto^c nast^puj^ce oswiadczenia. ktdrych tre^d znajduje si? w formularzu oferty:

a) Oiwiadczamy i zobowi^zujemy si?, iz dostarczony przez nas przedmiot zamdwienia b?dzie fabrycznie nowy

oraz b?dzie pochodzii z biei^cej produkcji, tj. b?dzie wyprodukowany nie wcze^niej n\± w 2020 r.

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

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

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

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

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

zawartych w cenie i swiadczonych przez sied serwisowq producenta lub przedstawiciela producenta.

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

rdwniez „przedstawiciela producenta". Pod poj?ciem „przedstawiciel producenta" nale^ za^ rozumied podmiot

formalnie upowa2niony przez producenta do wykonania w imieniu producenta okre^lonych czynno^ci.

Oswiadczenia wymienione powyzej stanowi^ tre^d oferty, a tym samym nie stanowi^ dokumentdw w rozumieniu

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

jakich mo5:e z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1282).

3. Przedmiotrdwnowa^v do opisanego w SIWZ

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, przedmiotu zamdwienia nie mo2:na opisywad przez

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

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

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektdrych wykonawcdw lub produktdw, chyba ze jest to uzasadnione

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

doktadnych okre^len, a wskazaniu takiemu towarzysz^ wyrazy "lub r6wnowa:zny".

Stosownie do art. 30 ust. 5 pzp Wykonawca, ktdry powohije si? na ro^iqzania rdwnowa^ne opisywanym przez

zamawiaj^cego, jest obowi^zany wykazad, ie oferowane przez niego dostawy, ushigi lub roboty budowlane

spehiiaj^ wymagania okre^lone przez zamawiaj^cego.

Maj^c na uwadze powyisze, a tak2e fakt, it jest to uzasadnione specyfik^ przedmiotu zamdwienia oraz,

tQ Zamawiaj^cy nie mole opisad przedmiotu zamdwienia za pomoc^ dostatecznie dokladnych okre^len,

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

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

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

z zachowaniem zasad i przy spehiieniu wymogdw opisanych w SIWZ.

Spelnienie warunku rdwnowalno^ci Wykonawca zobowi^zany jest wykazad na wypehiionym, podpisanym

i zal^czonym do oferty formularzu. opis rdwnowaznosci. Formularz opis rdwnowalno^ci, nalely wypelnid przy

uwzgl?dnieniu wskazdwek zawartych w niniejszym punkcie SIWZ, a takle w tresci samego formularza.
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1) System operacyjny - pkt 1 poz. 11 oraz pkt 3 poz. 11 formularza opis przedmiotu zamdwienia

Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwo^6 zaoferowania przedmiotu r6wnowa:znego w odniesieniu do przedmiotu

zairidwienia opisanego w ww. punktach formularza opis przedmiotu zamdwienia.

Jezeli Wykonawca oferuje system operacyjny zgodny z systemem wskazanym w pkt 1 poz. 11 oraz pkt 3 poz. 11

formularza opis przedmiotu zamdwienia, obowi^zany jest zlo^yd tylko formularz opis przedmiotu zamdwienia.

Je:zeli Wykonawca oferuje system rdwnowa^ny do ww. (w zakresie ktdregokolwiek z punktdw pkt 1 poz. 11 oraz

pkt 3 poz. 11 formularza opis przedmiotu zamdwienia) zobowiqzany jest zio2yd oprdcz formularza opis

przedmiotu zamdwienia rdwnie^: formularz opis rdwnowazno^ci. W takim przypadku Wykonawca wypehiiaj^c

formularz opis rdwnowatno^ci winien wskazad nazwy oferowanych systemdw operacyjnych, a tak2:e nazwy
producentdw oferowanych systemdw oraz przedstawid w cz^^ci opisqwej formularza, opisy systemdw operacyjnych

rdwnowaznych.

Opisy te winny wykazac (udowodnid) rdwnowaznosd oferowanych przez Wykonawc^ systemdw operacyjnych

lub systemu operacyjnego w zakresie wszystkich standarddw technicznych, uZytkowych, ftmkcjonalnych

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

im system operacyjny wskazany przez Zamawiaj^cego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia, na zasadach

opisanych w niniejszym punkcie (IIL3) SIWZ.

Kaidy z oferowanych sys^mdw operacyjnych rdwnowaznych winien zapewnid poprawn^ wspdlpracq z wszystkimi

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

Windows.

Opis rdwnowatno^ci

Za rdwnowa^ny system operacyjny uwa^a si^ system operacyjny spehiiaj^cy standardy techniczne, u^kowe,

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

technicznych, u:^kowych, funkcjonalnych i jako^ciowych oraz wspdlpracuj^cy bez zakldceh z systemami,

ushigami i oprogramowaniem:

-Microsoft Office 2016,

-Microsoft Exchange 2013,

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

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

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

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

zawarta przez NFZ z siedzib^ w Warszawie.

Przez spelnienie przez system operacyjny standarddw technicznych, u2ytkowych, funkcjonalnych i jako^ciowych

systemu wymaganego przez Zamawiaj^cego nalezy rozumied fakt, iZ odpowiada on co najmniej takiemu poziomowi

fimkcjonalnemu, uzytkowemu, jako^ciowemu i technicznemu, co system operacyjny wskazany z nazwy przez
Zamawiajqcego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia oraz b^dzie na nim poprawnie dzialad calo^c
oprogramowania posiadanego przez Zamawiajqcego, a w szczegdlno^ci moduly Systemu Informatycznego
dostarczane w ramach umowy, o ktdrej mowa wyZej.

2) Standardy, certyfikaty

Zamawiaj^cy dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamdwienia zgodnego ze standardem albo certyfikatem
rdwnowaznym do standardu albo certyfikatu wskazanego w formularzu opis przedmiotu zamdwienia,
w nastepujqcych przypadkach:

1) standard EPEAT:

- oferowanych komputerdw - pkt 1 poz. 15 oraz pkt 3 poz. 15 formularza opis przedmiotu zamdwienia,
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- oferowanych urzqdzen (dot monitordw) - pkt 2 poz, 3 oraz pkt 4 poz. 3 formularza opis przedmiotu

zamdwienia.

W przypadku zaoferowania urzqdzen zgodnych ze standardem rownowaznym do standardu EPEAT,

Wykonawca obowi^any jest podad w formularzu opis r6wnowa2:no^ci nazw? standardu rdwnowamego;

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

wyzej w pkt 1, Wykonawca wypelnia tylko formularz opis przedmiotu zamdwienia.

Jezeli Wykonawca oferuje przedmiot zamdwienia:

a) posiadaj^cy certyfikat rdwnowaZny do certyfikatu wskazanego powyZej lub

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

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

- Wykonawca jest zobowi^zany wypelnid oprdcz formularza opis przedmiotu zamdwienia rdwnieZ formularz opis

rdwnowazno^ci. ppdaj^c nazw^ danego certyfikatu, normy lub standardu rdwnowa^ego stosownie do ppstariowien

ppkt 1.

Uwaga: wsz^dzie tarn, gdzie w SIWZpojawiajq si^ okreslenia wskazujqce znaki towarowe, patent lub pochodzenie

przedmiotu zamdwienia, zrodlo lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez

konkretnego wykonawcf nalezy przyjqc, ze wskazaniu takiemu towarzyszq wyrazy „lub rdwnowazny". Podanym

standardem lub certyfikatom towarzyszy wskazanie, it dopuszcza si§ rozwiqzania rownowazne opisywanym,

a odniesieniu takiemu towarzyszq wyrazy „lub rownowazne".

4. Okres oraz warunki gwarancii i r^koimi za wadv przedmiotu zamdwienia

Wykonawca winien zaoferowa6 36-miesi§czn4 gwarancj? oraz r^kojmi^ za wady na komputery przeno^ne wraz

z monitorami na warunkach okre^lonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy i formularzu opis przedmiotu

zamdwienia.

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

5. Inne informacie.

1) Zamawiajqcy nie dopuszcza mo;tIiwo^c skladania ofert cz^^ciowych.

2) Zamawiaj^cynie dopuszcza mozliwo^ciskladaniaofertwariantowych.

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

4) J^zyk post?ppwania.

WyjaSnia si?, iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia

publicznego prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych

wiqZe si? z regulacj^ ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t.Dz.U.2019.1480 ze zm.), ktdra

formuhije zasad? u^ywania j?zyka polskiego przez podmioty wykonujqce zadania publiczne na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku polskim w art. 11 stanowi, ii art. 5^10 tejze ustawy nie dotycz^

mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw

towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w
j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

6. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moZe powierzvd wykonanie cz?sci zamdwienia podwykonawcy.

,  2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp Zada wskazania przez Wvkonawc? cz?sci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm

podwvkonawcdw (patrz: formularz oferty).

3) Zamawiajqcy nie Zqda, aby Wykonawca, ktdry zamierza powierzyd wykonanie cz?^ci zamdwienia
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podwykonawcy lub podwykonawcora, w celu wykazania braku istnienia wobec nicti podstaw wykluczenia
z udziahi w postfpowaniu zamieszczal informacje o podwykonawcach w o^wiadczeniu, o ktbrym mowa w art.
25a ust.l pkt 1 pzp, chyba, podwykonawca jest jednoczeSnie podmiotem, na ktdrego zasoby Wykonawca
powohije si? na zasadach okre^lonych w art. 22a ustl pzp, w celu-wykazania spelniania warunku udziahi
w post?powaniu (warunku dot. zdolnosci zawodowej -posiadanie wymaganego do:§wiadczenia).

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, Jeieli zmiana albo rezygnacja" z podwykonawcy. dotyczy podmiotu,, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywai si? na zasadach okre^lonych w art. 22a'ust..l pzp, w celu wykazania spebiiania
warunku udziahi w post?powaniu (warunku dot. zdolnosci zawodowej - posiadanie wymaganego
do^wiadczenia), Wykonawca jest obowiqzany wykazad Zamawiajqcemu, tQ proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehiia go w stopniu nie mniejszym ni2 podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powoiywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b przez umowe o podwvkonawstwo nale2y rozumied umow? w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz?^6
zamdwienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawca a innyni podmiotem
(podwykonawcy), a w pr^adku zaihdwien publicznych na roboty- budowlane takze mi?dzy podwykonawcy
a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

»W zwiyzku z powyzszym podwykonawcy w niniejszym zamdwieniu nie' b?dzie producent sprz?tu lub
pprogramowania, ani ±aden inny podmiot, od ktdrego Wykonawca zakupil towar w celu dalszej odsprzeda±y w
przyszlo^ci, o ile zakup nie zostal lub nie zostanie dokonany tyiko i wylycznie w celu wykonania przedmiotowego
zamdwienia o udzielenie zamdwienia publicznego.

IV. Termin i mieisce wykonania zamdwienia

■ Termin wykonania zamdwienia:

a) dostawa przedmiotu zamdwienia winna nastypid w termini? do dnia 08.01.2021 r., z zastrze2eniem §7
wzoru umowy.

b) licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszego zamdwienia winny
zostad udzielone na czas nieokre^lony.

Miejsce wykonania zamdwienia (miejsce dostawy); ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

V. Warunki udzialu w postepowaniu:

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

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

W niniejszym post?powaniu nie stawia si? 2adnych warunkdw udziahi w post?powaniu, o ktdrych mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp (art. 22 ust. lb pzp).

Ad.n Art. 22 ust.! pkt 1 pzp - niepodleganie wykluczeniu.

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

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z oferty o^wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdiym mowa w pkt VI pkt 1 SIWZ, zas w terminie 3 dni od dhia zamieszczenia na stronie

intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca .sklada rdwniei oSwiadczenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.
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» Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mo^e przedstawit

dowody na to, ze podj^te przez niego ̂ rodki wystarczaj^ce do wyk^ania jego rzetelno^ci, w szczegdlnoSci

udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zado^cuczynienie

pieni?2ne za doznan^ krzywd^ lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz

wspdlprac? z organami ̂ cigania oraz podj?cie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

kt6re sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub

nieprawidlowemu post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jeteli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie

zamdwienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

» Zamawiaj^cy mo^e wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zam6wienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 dzd - Zamawiaiacv nie okreSla (nie stawia) zadnych warunkdw udziatu

w post?powaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ustlb pzp).

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia warunek niepodlegania

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kaZdy z Wykpnawcdw wspdlnie

ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia.

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

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

VI. Wvkaz o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzalacvch snelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu oraz

brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wykonawca dolacza:

1) aktualne na dzien skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,

tj. 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek udziatu w post?powaniu w zakresie

dotyczqcyni zdolno^ci zawodowej (posiadanie wymagapego do^wiadczenia).

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

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

nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udziahi
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa powyZej (por. art. 25a

ust.3 pkt 2 pzp).

Wzor o^iadczenia, o ktdrym mov^a w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, zalqczono do SIWZ.

2) zobowi^zanie innego podmiotu/podmiotdw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na

potrzeby realizacji zamdwienia OeZeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innego

podmiotu/podmiotdw - patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.pl informacji, o ktdrej mowa
w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy o przynaleznoSci albo

braku przynaleZnoSci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ustl pkt 23 pzp.
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W przypadku przynale^o^ci do tej samej grupy kapitaiowej, Wykonawca nio2e zb2y6 wraz z o^wiadczeniem

dokumenty b^d^ informacje potwierdzaj^ce, iQ powi^zania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do zakldcenia

konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia.

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

dokumentdw (...).

Oi^wiadczenie winno zostad zlozone w formie pisemnej.

Wzor osmadczenia - grupa kapitalowa stanowi zalqcznik do SIWZ.

3. W przypadku wspdlneeo ubieeania si^ o zamdwienie przez Wvkonawcdw:

1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcdw wspdinie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. O^wiadczenie to winno potwierdzic spelnianie warunku udziahi

w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym ka2dy z Wykonawcdw wykazuje

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

2) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kaidy z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cych si?

0 udzielenie zamdwienia;

4. Forma o^wiadczeh i dokumentdw.

UWAGA! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostala dopuszczona mo2liwo^d

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

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

zamdwienia (t.j. Dz. U. z 2020 r;, poz. 1282), przy u^ciu ̂rodkdw komunikacji elektronicznej.

ZamawiaJacy nie dopu^cil mozliwo^ci komunikacji Zamawiajqcego z Wykonawcami przy u2yciu ^rodkdw

komunikacji elektronicznej w sposdb okreslony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

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

W post?powaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona moiliwo^d

skladania dokumentdw lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy u^ciu ̂ rodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem 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./, z tym 2e:

1) dokumenty lub o^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane

w oryginale lub kopii pq^wiadczonej za zgodnosd z oryginalem,

2) po^wiadczenie za zgodnosd z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oSwiadczenia,

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

»Pe}nomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie notarialnie po^wiadczonego odpisu.

UWAGA! Wykonawcy wspdinie ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwienia muszq zalqczyd do oferty

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

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

umowy w sprawie zamdwienia. pokument pefaiomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pelnomocnictw.

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

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdinie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykpnawca, w zakresie dokumentdw, ktdre ka^dego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie

dokumentdw).
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»Zamawiaj^cy mote przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw

lub o^wiadczen, o ktdiych mowa w rozporz^dzeniu, .wylqcznie wtedy, gdy zloiona kopia jest nieczytelna lub budzi

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

»Zgodnie z §16 rozporzqdzenia-Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokument6w (...),

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

polski.

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

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

potwierdzajqcych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych'dokumentdw niezb^dnych do

przeprowadzenia.post^powania, o^wiadczenia lub dokumenty niekompletne, zawieraj^ bl^dy lub budzq wskazane

przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zamawiajqcy wzywa do ich zio:^enia, -uzupehiienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjaSnien w terminie przez siebie wsk^anym, chyba ie -mimo ich zloienia, uzupehiienia lub
poprawienia lub udzielehia wyja^nieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bylpby uniewa^nienie

postppowania.

Jezeli Wykonawca nie zloiyl wymaganych pehiomocnictw albo z\oiy\ wadliwe pehiomocnictwa, Zamawiajqcy

wzywa do ich zlo2enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba te mimo ich zioienia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewatnienie postppowania.

Zamawiaj^cy wzywa tak2e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlo2enia wyja^nieh dotycz^cych o^wiadczeh
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust 1 pzp.

6. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zloienia o^wiadczeh lub dokumentdw potwierdzajqcych okoliczno^ci,

0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jeieli Zamawiaj^cy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotycz^ce

tego Wykonawcy lub mo2e je uzyskad za pomoc^-bezplatnych i ogdlnodost^pnych baz danych, w szczegdlnp^ci

rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. p informatyzacji dzialalnp^ci podmiotdw

realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 oraz z 2019 r. poz. 1446).

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce dostppnp^ci oswiadczeh lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2,

§5'i §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okre^lonymi adresami intemetowymi

ogdlnodost^pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiajqcy pobiera samodziebie z tych baz danych wskazane przez

Wykonawcy o^wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku, o ktdrym mowa powyiej, Zamawiaj^cy mo2:e i^dad od Wykonawcy przedstawienia thimaczenia

na j?zyk polski wskazanych przez Wykonawcp i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj^cego dokumentdw.

Uwaga: Zgodnie. z cvt. norma skorzvstanie z tei moiliwo^ci wvmaga wskazania przez Wvkonawce

skonkretvzowanvch o^wiadczeii lub dokumentdw.

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

rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, b6re znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiajqcego, w szczegdInoSci oSwiadczeh lub
dokumentdw przechowywanych- przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oSwiadczeh lub

dokumentdw, o ile s^ one aktualne (§ 10 ust. 2 ro^orzqdzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie
z tei moiliwoSci wvmaga wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch oSwiadczeh lub dokumentbw.

Zapisy pkt VI ppkt 5-7 ■ nalezy odczytywac qdpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych

w mniejszym postfpowaniu.

7. Art. 24aa pzp.
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Zamawiaj^cy zastrzega, i± zgodnie z art. 24aa ust.1 pzp ino2e 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 oraz spelnia warunek

udzialu w post^powaniu.

» JeZeli Wykonawca, o kt6rym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? pd zawarcia umowy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy mo2e zbadad, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy spehiia warunki udziahi w postfpowaniu wykonawca, ktbry zlo^l ofert? najwyzej ocenion^

spo^rdd pozostaiych ofert.

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

o^wiadczeii lub dokumentdw. Osobv liDrawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

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

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za poSrednictwem poslanca, faksu

lub przy u^:yciu ̂ rodkbw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu

uslug drog4 elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzeieniem, ii oferta winna zostad zlo2ona pod

rygorem niewaino^ci w formie pisemnej, pehiomocnictwo winno zostad zlozone z zachowaniem formy okre^lonej

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

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

w sprawie rodzajdw dokument6w, jakich mo2e ̂ ^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamdwienia (rdwniei w przypadku ich zlo5:enia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),

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

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

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

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

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

Patrz rdwnieZ pkt VI pkt 5 SIWZ.

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

przy uZyciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ushig

drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektronicznq e-mail), h^d± faksem, za poSrednictwem poslahca.

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

posrednictwera faksu lub przy u^yciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o ̂wiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. pocztg elektronicznq e-mail), kaida ze stron na Zqdanie drugiej

strony niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd

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

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

winny byd 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 tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nieh
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwieh publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyja^nieh
riiezwlocznie, jednak nie pdmiej nit na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - je^:eli warto^d zamdwienia
jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
Ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyngi do Zamawiaj^cego nie pdzniej niZ do kohca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. JeZeli wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie

9
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■ temiinu skiadania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nieh-, Zamawiaj^cy

mo^e udzieli(5 wyja^nieh albo pozostawi6 wniosek bez rozpoznania.

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

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mo2e przed upiywem terminu skiadaiiia ofert mienid tre^6 SIWZ. .

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcdw.

10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jeieli koniec terminu do wykonania c^nnp^ci przypada na sobot? lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin.uplywa dnia nast?priego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Osob^ uprawhion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania si^ z Wykbnawcami jest:

Katarzyna Chochdl, pziallnw'estycji i Zamdwien Publicznych,

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

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

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

2. Wadium ustala si^ w wysoko§ci 10 000,00 z! (slowriie: dzieM^d tysi^cy zlotych 00/100) ■ .

3. Wykonawcamoze wniesc wadium wjednej lub kilkunast^puj^cych formach:

1) pieni^dzu,

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

• ^e por^czeriie kasy jest zawsze.por^czeniem pienifZnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) por^czeniach udzielanych przez podmipty, o ktdiyph mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z^dnia 09.11.2000 r.

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsipbiorczo^ci.

4. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany poni^ej:

BGK p/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002 zoznaczeniem; .Wadium w.postppowaniu 22/pn/2020,

Na potrzeby przelewdw mipdzynarodowych podaje sip:-SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres.banku:-.Bank-

Gospddarstwa Kfajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^^ch 1,40-043 Katpwice.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pienipznaj Wykonawca Pbowi^zany jest z\oty6 dokument

- wadium w kasie Sl^skiego.OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV piptrp, pokdj nr 410.
Tre^c takiego dokumentu riie mp^e warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zaihawiaj^cemu od badania
zasadno^ci z^dania wyplaty przez wystawcp dokumentu. Dokument w swej h'e^ci winien uwzglpdniac

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa^o^ci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert4 (30 diii). Bieg tego terminu rozpoczyna sip wraz z uplywem temiinu skladania ofert

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwiqzania ofert^ bpdzie zatem dzieh, w ktdrym uplywa teraiin skladania

ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv. Dokument wadialny musi zawierad
informacjp, ii stanowi zabezpieczenie wadiiim na rzecz Sl^skiego OW.NFZ w przetargu nieograniczonym^na

dostawp zestawdw komputerowych, drukarek oraz komputerdw przenosnych wraz z osprzptem dla Sl^skiego OW
NFZ - Postppowanie nr 22/pn/2020

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

Przez wniesienie wadium ro.zumie.sip zlo^enie dokumentu w kasie Sl^skiego OW.NFZ, b^dz wplvw irodkdw
pienipmych na podany wyZej rachunek bankowy, przed uplywem "terminu - skladania ofert.' o ktdrym mowa

w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Ze wzglpdu na ryzykp zwi^zane z czasem trwania okresti rozliczeh mipdzybankowych

Zamawiaj^cy zaieca dokbnanie przelewu. ze stosownym wyprzedzeniem. Zwrot wadium nast^pi. zgodnie

z zasadami wynikajqcymi z art. 46 pzp.

7. Zamawiaj^cy zobowi^any jest odrzucid ofertp, je2eli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

w sp6s6b nieprawidlowy (art. 89 ust 1 pkt 7b pzp).

IX. Terihln zwiazania oferta.
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1. Termin-zwi^ania ofert^ wynosi 30 dni, Bieg terminu zwiqzania ofertq ro^oczyna si? wraz z lipiywem terminu

skiadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na .wniosek Zamawiaj^cego rno^:e przedhi^d termin zwi^zania ofert.^, z tym
ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najinniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi^zania bfert^, zwrdciii si? do
Wykonawcdw o wyra^enie zgody na przedhi:^enie tego terminu o Pznaczonypkres, nie dhi2szy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrai^eiiia zgody, o ktdrej mowa w-pkt 2, "nie powoduje utraty wadium.
4. Przedhi^enie terminu zwi^zania ofert^jest dopuszc^lne tylko z jediipczesnym przedhi2:eniem okresu wa^o^ci

wadium albo, jezeli nie jest .to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediu2ony okres zwi^zania ofert^.
Je±eli przedteenie terminu zwiqzania ofert^.dokonywane jest po. wyborze ofeity najkor^stiiiejszej, obowiqzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyc^ jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybranajako
najkorzystniej sza,

X, Opis SDOsobu przygotowywania ofertv

A. Wykonawca winien wypeinid formularze (w tym wzory o^wiadczen) -w sposob. trwafy poprzez wpismie
w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypacto, gdy jakakolwiek cz?^6 formularza lub
caly formularz nie dotyczy- Wykonawcy nale^ wpisa6 "nie dbtyczy" i podpisad. Wszelkie dpdatkowe,
a konieczne -'-zdaniem Wykonawcy - informacje nale2y umieScid w zalqczniloi do danego formularza,
sporz4dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca winien przygotowad i zio2yc ofert? z wykprzystaniein wzordw
formularzy oraz innych zal^cznikdw skladajqcych si? na SIWZ. W przypadku edytowania, kopiowania lub
przepisywania formular:^; Wykonawca ■ zobowi^zany jest nie dokonywad < zmi4n merytorycznych zapisow
znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do ninlejszej SIWZ.

UWAGAI Zamawiaj^cy udost?pnia na stronie intemetowej ^I^skiego OW OTZ formularze-praz oswiadczenia
niezb?dne do sporz^dzenia ofeity w foimacie edytowalnym (Microsoft Word)..Je2eli Wykonawca edytuje formularz
lub o^wiadczenie, zpbowiqzany jest dokladnie przeczytad jego tre^d oraz por6wna6-jq z oryginalnym zapisem SIWZ w
formacie pdf.

UWAGA! DIa ocenv, czv tre^d ofertv odpowiada tre§ci SIWZ decvduiaca jest wersia SIWZ w formacie pdf

zawieraiaca skan podpisu-Dvrektora §laskiego OW NFZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada" za tre^6 kaZdego z przedkladanych w ofercie formularzy i o^wiadczen.

W przypadku, gdy treit oferty nie b?dzie odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzeZeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala
b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? muszg by6 podpisane przez osoby upowaznipne dp reprezentowania Wykonawcy i zaciqgania
zobowi^zah o wartoSci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby .wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi? poSwiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) naleZy d6I^czy6
do ofeity. Ofert?, oSwiadczenia i inne .dokumenty winna podpisa6 osoba upowaZniona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisaria przez osob? nieupowazniona zostanie uznana za niewaZna.

C. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oraz dostarczeniem ofeity ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczy6 w nast?pujacej formie: w zamkni?tej 'kopercie oznaczonej nazwa

i adresem Zamawiajacego:

Narodowy Fundusz Zdrowia l^laski Oddzial Wojewodzki
.  ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:

II
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Przetarg nieograniczony - Nr 22/pn/2020

DOSTAWA KOMPUTEROW PRZENO:§NYCH WRAZ Z OSPRZ]?TEM

NIE OTWIERAC PRZED: Z'5»..1L.M0.... godz. 13.00

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kuriersldej/listowej, Wykonawca winien zaznaczy^,
ze przesyika zawiera ofert^ oraz wskaza^ numer post^powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnoSci za
nast^pstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem. ktdrejkplwiek
z ww. informacji.

E. ZamawiaJacy prosi o wloienie "do koperty jw. wypehiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

- oznaczonej."ZALi^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zalaczriik: wymienione w pkt 20 formularza ofeity,

z uwzglfdnieniem uwag do zalacznikdw.

W przypadku o^wiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawcp, zawieraJacych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w fozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktdrych

Wykonawca zastrzegl, ze nie moga byd one udostfpnione innym uczestnikom postppowania, Wykonawca powinien

umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAE4CZNIKI - TAJBMNICA PRZEDSIEBIORSTWA" lub

oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnicp przedsipbiorstwa definiuje 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 roziimie sif informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne

. przedsiebiorstwa lub inne informacje-po'siadajqce 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 dostepne dla takich osob, o He. uprawriiony do, korzystania z informacji

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

ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnicf przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz; w termjnie
sktadania ofert, zastrzegk ±e nie moga bvd one udostepniane oraz wvkazak iz zastrzezone informacje
stanowi^ tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o ktdrych mbwa
w art. 86 ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moi2:e zloiyd tylko jedn^ oferte- Oferte sklada sip w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci. Zamawiaj^cy nie wyraia zgody na zloienie oferty w postaci eletoonicznej.

G. Tre^d zlozonej oferty musi bdpowiadad tre^ci SIWZ. Oferta zost^ie odrzucona przez Zamawiaj^cego w przypadku

zaistnienia CO najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. I'pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegad sie o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?

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

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

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

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

12



Nr zam6wienia; 22/pn/2020

I. Spos6b wypetniania lub przygotowania formularzy lub oSwiadczeA:

1) formularz oferty naleiy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
w pozycji "dane Wykonawcy" moie hy6 utytd. piecz?d fihnowa;
w ramce w pkt 1 formularza oferty NALE2Y. P0DA6 CEN^

OSTATECZNA BRUTTO OFERTY -ZA REALIZACJ^ CALEGG
ZAMOWIENIA.

Cena oferty musi uwzgl^dniad wszelkie koszty, oplaty i podatki zwi^zane

z realizacj^ zamdwienia, zgodnie z wzorem umowy.

2) formularz opis przedmiotu

zamdwienia

naleZy wypebiid i podpisad w miejscu do tego wymaczonym (formularz

zal^czyd do formularza oferty);

3) formularz opis

rdwnowaino^ci

4) wzdr informacji, o ktdrej

mowawart. 91 ust.3apzp

oraz podzielona.ptatno^d

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

Wykonawca oferuje przedmiot rdwnowa^y; patrz pkt" 111.3 SIWZ oraz

wskazdwki w tre^ci s^ego formularza (formularz zaiqczyd do formularza

oferty - j ezeli dotyczy)

naleiy wypetnid i podpisad w, miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

zai^czyc do formularza oferty);

5) wzdr o^wiadczenia

0 ktdrym mowa w art. 25a

ust.1 pkt 1 pzp

nale2y wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym
(oswiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

6) wzdr o^wiadczenia - grupa

kapitalowa

nale:zy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zto^yd

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej infonhacji,
o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XL Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

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

Slqski Oddzia} Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208A (11 pi?tro),
w terminie do dnia do godziny 12.00.

la. Zamawiaj^cy informuje, li z'uwagi na ogloszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. -z 2020, poz. 491 ze zm.) oraz wprowadzone w. zwi^zku z tym obostrzenia, korespondencja
przychodzqca do Slqskiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej
kwarantannie. Wykonawca proszony Jest o uwzgl?dnienie niniejszego przy skladaniu ofert.
W przypadku osobistego dostarczenia oferty, pdzniej n\± na 24 h przed uplywem skladania ofert,
Wykonawca proszony Jest o poinformowanie Zaihawiaj^cego o zlozeniu oferty.
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Jednoczesnie Zamawiajqcy informuje iz wprowadzenieszczegolnej-procedury post^powania z korespondencjq

wplywajqcq w formie papierowej, ktora zostala zastosowana przez OW NFZ 'w  .'Katomcach nie wpfywa
w zaden sposob m termin zlozenia ofertprzez Wykonawcow.

2. Zamawiajqcy riiezwtocmie zwraca ofert?, kt6ra zqstaia zlo^onapo teiminie.

3. . Wykonawca moz:e, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienid lub wycofai ofert?.

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

sala nr 4.12 (IV pi?tro).

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

https://www.voutube.com/channeIAJGZbvmvIemiT-wkcA5Yi 57w.

. 5. Otwarcie ofert jest jawne." Bezposrednio przed :otwarciem ofert Zamawiajqcy poda kwpt? (brutto), jakq

zamierza przeznaczy6 na sfinansowanie zamdwienia. - ' . ' ' "

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy ppdaje. nazwy; (firmy) oraz adresy wykohawcdw, a takZe informacje

dotyczqce ceny, terminu wykohania zamdwienia, okresu gwarahcji i" warimkdw platno^ci zawartych

w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieszcZa na. stronie. intemetowej. fvmw.nfz-katowice.pn

informacje dotyczqce:

1) kwpty, j akq zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;

•  2) firm praz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zlozyli oferly w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawa^ch w ofertach.

Xil. Opts sposobu obliczenia cenv ofertv

1. Spos.db obliczenia ceny oferty brutto. wynika z pkt 1A formularza oferty. Wykonawca oblicza zatem cen? oferty

dokomijqc operacji matematycznych w kolejno^ci podanej w pkt 1 A.

2. Cena oferty winna zawierac wszelkie koszty, oplaty, podatki (z zastrzeZeniem §3 ust.la wzoru.umowy) oraz

naleZno^ci zwiqzane z realizacjq zamdvvienia, w tym koszty transportu do wskazanego miejsca i-rozladiinku,

ubezpieczenia przedmiotu zamdwienia, a takZe-koszty.zwiqzane z realizacjq'zobowiqzan^z tytuhi. gwarancji

i r?kojmi za wady.

3. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiqzek,podatko\vy (VAT), Wykonawca sklada wraz z ofertq iriformacj?,
-0 ktdrej mowa w art. .91 ust.3a pzp (wzdr informacji zalqczono do SIWZ) zawierajqcq rdwnieZ informacj?

odnoszqcq do kwestii „mechanizmu podzieldnej ptatno^ci". Zgodriie z ait. 91 ust.3a p^, jeZeli'ztoZ6no-ofert?,
ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u' Zamawiajqcego ' obowiqzku podatkowego" zgodnie

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

w niej ceny/cen (netto) podatek od towardw i ushig,' ktdiy mialby obowiqzek rozliczyd zgodnie z tymi

przepisami.

4. Mechanizm podzielonej platnoSci-jeZeli dotyczy

Zamawiajqcy informuje, Ze b?dzie-realizowat pfatno^d za faktuiy z zastosowaniem-mechariizmu pddzielonej

platnoSci tzw. split payment, vvylqcznie przy pktno^ciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub polecenie
zaplaty, jeZeli umowa dotyczy. towardw iub ushig vvymienionych w zalqczniloi nr 15 do ustawy

0 podatku od towardw i ushig.

Mechanizm podzielonej platno^ci nie b?dzie wykorzystany do zaplaty za czynno^ci lub zdarzeriia pozostajqce

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

opodatkowane stawk? 0%.

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

wynagrotonie. (cen? oferty)-brutto, c^li uwzgledniajqcq podatek. VAT, za wyjqtkiem sytuacji zwolriienia
z VAT bq<^ opodatkowania stawkq 0%.

5. ;Wszystkie ceny (warto^ci) zawartC' w bfercie winny zostad przez Wykpnawc? podane z dpkladho^ciq
.do dwdch miejsc-po ppecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iZ ceny (warto^ci) nalezy zaokrqglad do p'ehiych
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groszy, przy czym kohc6wki porii2ej 0,5 grosza pomija si?, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokrqgla si?

do 1 grosza.

6. Zamawiajqcy odrzuci ofert?, ktora b?dzie zawieraia bl?dy w obliczeniu ceny.

7. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ b?d4 prowadzone w walucie polskiej, zgodnie z zasadami

opisanymi we wzorze umowy.

XIII. Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteridw 1 sposobu ocenv ofert.

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

•nast?puj4cy sposdb oceny ofert:

Cena - wagalOO%

najniisza cena spoSr6d ws^stkich ocenianych ofert

IIoS6 punktdw = —— x lOOpkt x 100%

cena ocenianej oferty

Przy obliczaniu punkty b?d^ podawane z dokladnoSci^ do dwdch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady

wskazanej w pkt XII ppkt 5 SIWZ.

SIWZ, w tym formularz opisprzedmiotu zamowienia, zawiera standardyjakosciowe, q ktorych mowa w art.91 usi.2a

pzp.

XIV. Informacie o formalnogciach. iakie powinnv zosta^ dopelnione po wvborze oferty w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegajqcemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wazna, nie

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

wymagania Zamawiajqcego okre^Ione w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejszq na podstawie kryterium

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

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

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

Form§ przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okresla pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzgl^dnieniu przepisdw przejiciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwied

publicznych orazniektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020zeznt.).

3. Zamawiaj^cy mo2e zawrzed umow? przed uplywem ww. termindw, jezeli:

a) wprzypadkutrybuprzetargunieograniczonegozlo2onotylkojedn4 ofert?-lub .

,b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej nit kwoty okre^Ione w przepisach

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

Zamawiajqcego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba ogldsila wyrok

lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

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

oferty lub w piSmie odr?bnym. Zamawiajqcy na wniosek Wykonawcy mo2e wyrazid zgod? na podpisanie
umowy drog4 korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. NaJpdznieJ w driiu

wyznaczonym Jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^any jest wnie^d zabezpieczenie naleiytego

wykonania umowy.

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

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalelytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy mo^e
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wybra6 ofert? najkorzystniejszq spo5r6d pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba tQ zachodz^ przeslanki uniewa^nienia post^powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezyteeo wvkonania umowv

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

zabezpieczenia naleSytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysokd^d zabe^ieczenia
wynosi 5% ceny oferty.

2. Zabezpieczenia moi^e zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast^puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,

b) por^czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym,
tQ zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieni?^iiym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsipbiorczo^ci.

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

poni^ej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si§ na rachunku Zamawiaj^cego
najp6^iej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003

7420 0002 z adnotacj^: „Zabezpieczenie nale^ego wykonania Umowy, znak: 22/pn/2020"

Na pofrzeby przelew6w mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.; „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchorq2ych 1,40-043 Katowice.

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

jest zlozyc stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV piptro, pokdj
nr 410, najpdmiej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

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

0 kt6rych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem

ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego. wysokosci. O - zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowiqzany jest poinformowad Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nale^ego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowad

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

7. W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot poszczegdlnych czp^ci zabe^ieczenia, Zamawiajqcy
nie moze zostad pozbawiony moiliwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nale^ego
wykonania umowy, jeieli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie wamo^ci zabezpieczenia
(je2eli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waZno^ci dokumentu).

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

9. . Zasady zwigzane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu poszczegdinych cz?Sci zabezpieczenia, okreSla
wz6r umowy oraz art. 151 ust. 1 pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zal^czony do
, SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^ane z realizacji zamdwienia.
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2. Integraln^ cz^^ciq przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachdwaniu poufiiosci w. NFZ

stanowi^ca zal^cznik nr 3 do umowy oraz BClauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz
z wzorem o^wiadczenia o zobowi^aniu do zachowania poufiiosci, stanowi^ca zai^cznik nr 4 do wzoru umowy

(umowy).

3. Wykonawcy wyst^puj^cy wspdlnie (art. 23 p^) ponosz^ solidam^ odpOwiedzialnoSd za wykonanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy (art. 141 pzp).

XVn. Pouczenie o Srodkach ochronv orawnei Drzvsluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie

zamdwienia ■ , -

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

2. Srodki ochrony prawnej przyshigujq^Wykoriawcy, uczestnikowi konkursu, a takZe Jhnemu podmiotowi, jeZeli

ma lub mial interes w uzys^niu danegOr zamdwienia oraz ponidsl lub moze ponieSd szkod? w wyniku

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

oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshigujq rdwnieZ organizacjofn wpisanym na list?,
o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolaiiie przyshiguje wyl^cznie od* niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci Zamawiajqcego podj?tej

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

na podstawie ustawy.

5. Jezeli wartosd zamdwienia jest mniejsza ni^ kwoty okreslone 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 odwolujqcego.z post?powania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwohijqcego;

5) opisu przedmidtu zamdwienia;

6) wyboru najkpr^stniejszej oferty. .
6. Odwolanie powinno. wskazywad czynnoSd lub zaniechanie czynnoSci zamawiajacego, ktdrej zarzuca .si?

niezgodnosd z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, pkreSlac zqdanie oraz wskazywad

okolicznoSci faktyczne i prawiie uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formic pisemnej lub w postaci elektronicznej

-  podpisane bezpiecznym podpisem elektrohicznym weryfikowanym z'a pomocq wa^ego kwalifikowanego
certyflkatu lub rdwnowamego Srodka, spehiiajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwohijacy przesyla kopi? odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgl on zapo^ad si? z jego treSciq przed uplywem tego terminu.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu mo^:e w termiriie przewidzianym do wniesienia.odwolania ppinformbwad

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podj?tej przez niego lub zahiechaniu czynnoSci,

do ktdrej jest oh zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre hie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnoSci przekazanej infoiroacji Zamawiaj^cy powtarza czynnosd albo

dokonuje czynnoSci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czynno^ci. Na czynno^ci, o ktdiych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.

10." Terminy wnoszenia odwolania okreSla art. 182 pzp.

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

12. Skarg? wnosi si? do sqdu okr?gowego wla5ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.
Skarg? .wnosi si? za poSrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni-od dnia ■dof?czenia orzeczenia Izby,
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przesyiajqc jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo^enie skargi w placdwce pocztowej operatora

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

rownoznaczne z jej wniesieniem.

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

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargi moze wnie^d tak2e Prezes

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

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

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

14. Szczegdlowe zasady zwiqzane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

XVIII. RODO; informacia dla Wvkonawcdw

ACV.1NA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych gsobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne
rô ^rzqdz^e o Qch^^k gin^
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia, z ktorym mog^ si? Pahstwo kontaktowac w nast?puj^cy sposob:
•  listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
• za pomoc^ platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
• e-mailem: sekretariat.gDf@nfz.gov.pl

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

e-mailem: iod@nfz.gov.pl

Pahstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiqzanym
z post?powaniem o udzielenie zamdwienia publicznego nr 22/pn/2020 przetarg nieograniczony pn.:
Dostawa komputerdw przenosnych wraz z osprz?tem.

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

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

Posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do'danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie ̂ .18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeieniem przypadkow, o ktoiych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osqbov^ch, gdy uzna Pani/Pan,

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy RODO;

nie przyshiguje Pani/Panu:

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

prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit, c RODO'

dbowi^ek ppdania przez Pani^ana danych osobowych bezposrednio Pani/Paha dotycz^cych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem w post^powaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj^ z ustay^ Pzp.

W odniesieniu do Pahstwa danych osobowych decyzje nie b^d^ podejmowane w spos6b zautomatyzowany,
stosow^ie do art. 22 RODO

ITWAGA! W przypadku otrzymanla niniejszcj SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nale:^ fakt ten

natychmiast zglosi^ Zamawiajqcemu.

mgr Tei esa Uzdo^j^s^--
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OFERTA

Dane Wykonawcy ^l^_ski Oddzial Wojewodzki.
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13 '

40-844 Katowice

adres e-mail: (jezelijest)

strona www: (jezeli jest)

telefon: fax:

Nr- rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogi zwrocic w;adium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^dzu) ^

W nawi^zaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot dostaw^ komputerow

przenosnych wraz z osptz^tem, oferujemy wykonanie dla' Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ

zamowienia zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia:

1.

.. zl bnitto,

zl netto,

zgodnie z kallmlacj^ cenow^ (lA)

UWAGA!

Wykonawca nJe doHcza do ceny netto oferty podatku VAT, iezeli obowiqzek podatkowy spoczywa
na Zamaydaiqcym — patrz I'nforrhacia.: o ktorei xhowa w art. 91 ast.3a pzp. W taldei sytuacH cenq
oferdwah'qprzez Wykonawcy b^dzie ceha wskazana iako netto, czyli bezpodatku od towarowLustug.

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

iA.

Lp Przedmiot kalkulacji Cena jednostkowa Ilosc sztuk Wartosc netto Wartosc 23% Obowiazek Wartosc brutto

netto w zlotych w zlotych podatku VAT podatkowy w zlotych

\ ^ *

w zlotych spoczywa na

Wykonawcy'/

Zamawiaj^cym*

1 Komputer przenbsny TYP 2
' zgodny z pkt 1 formularza opis
przedmiotu zamowienia

10

2  .. Monitor TYP 2 zgodny z pkt 2
• formularza opis przedmiotu
.zamowienia

10

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

60

.  ■

4 Monitor TYP' 1 zgodny z pkt 4
formularza opis przedmiotu
zamowienia . \

60

.
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Oswiadczamy, iz cena oferty zawiera wszelkie koszty, oplaty,- podatJd oraz naleznosci zwi^zane z realizacj^

zamowienia, w tym koszty transportu do wskazanego miejsca i rozladunku, ubezpieczenia przedmiotn

zamowienia, a takze koszty zwi^zane z realizacj^ zobowi^zan z tytnlta gwarancji i r^kojmi za wady.

6.

7.

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si^ dostarczyc przedmiot-zamowienia w terminie do dnia 08.01.2021 r.,

z zastrzezeniem § 7 wzoru umowy.

Licencje (licencje na oprogramowanie komputerowe) dostarczone w ramach niniejszego zamowienia zostan^

udzielone na czas nieokreslony.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia 36-miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady.

Bieg, okresu gwarancji oraz r^kojmi za wady liczony b^dzie od dnia podpisania protokolu odbioru

jakosciowego.

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

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

oferty rozpoczyna si^ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

Oswiadczamy i zobowi^zujemy si^, iz dostarczony przez nas przedmiot zamowienia b^dzie fabrycznie

nowy oraz b^dzie pochodzil z biez^cej produkcji, tj. b^dzie wyprodukowany nie wczesniej niz w 2020 r.

Oswiadczamy i zobowi^zujemy si^, iz dostarczony przez nas przednuot zamowienia b^dzie

wyprodukowany zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normami, b?dzie w pelni wartosciowy

i nadaj^cy si? do uzywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz b?dzie posiadai deklaracje zgodnosci CE.

Oswiadczamy i zobowi^zujemy si^j iz oferowany i dostarczony przez nas przedmiot zamowienia

pochodzi z legalnego zrodla, b?dzie obj?ty pakietem uprawmen gwarancyjnych (na warunkach opisanych

w SIWZ) zawartych w cenie i swiadczonych przez siec serwisow^ producenta lub przedstawiciela

producenta.

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

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

informacje niezb?dne do przygotowania i ziozenia niniejszej oferty.

11. OSwiadczamy,' ze zal^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia^ wzor umowy wraz ze

wzorem umowy o poufnosd, zostal przez nas zaakceptowany i.zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru

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

wyznaczonym przez Zarnawiaj^cego.

12. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykohania. zamowienia

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

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

zamowienia***:

9.

Lp. cz?sc zamowienia firma podwykonawcy

cz?sc zamowienia powierzon^ podwykonawcy oraz firm? podwykonawcy

14. Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wniesiema zabezpieczenia nalezytego wykonania
-umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 5% ceny oferty. Zabezpieczenie wriiesiemy najpozniej .w. dniu

■wyznaczonym jako dzieh zawarcia umo'wy.



Nf zamowienia: 22/pn/2020 formularz oferty

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

,*** ktore stanowi^ tajemnic^ przedsi^biorstwa w rozumieniu ptzepispw ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mog^ zostac udpst^pnione innym podmiotdm.

Zamawiajcii^ u^a infomag'e ̂  tajmnic^ prf^edsi^biorstiva w prt^ypadku, Wjkonama nie po^iej ni^

w terminie skladania ofert nie mogci one bye udost^niane orat^ wykav^iy i^ ̂ astr^e^one infomage stanomci

tajemnici prt^dsiibiorstwa. Brak dopeinienia ww. nymagan ov:nac^t b^dt^ey i^ Wykonama wyrai(a ̂ od^ na udost^nienie

caiej trescififery wra^ ̂  f(aic[ct(nikami a tak^ wsvystkich infomagi i dokumentow sktadanych w trakcieposkpowania,

. ***nale^ uypeinic wprvypadku ̂astrv^i^enia tajemniy pr^edsiihiorstwa

-16. Oswiadczamy,' iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc^ "w niniejszym post^powaniu

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

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

osOby odpo'wiednio upowaznione.

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

/imi? i nazwisko/ /podstawa upowaziiienia do reprezentowania Wykonawcy/

17. Oswiadczamy, ii naleZymy/nie nalezymy**** do grupy malych lub srednich przedsi^biorstw.

**** niepotrzebne skteslic

D^tnig^ maiego orav^ sredniego prv(edsiihiotiyy a tak^ mikropr^edsi^biory camera ustawa dnia 06.03.2018 r. Pram prs(edsi^hiorc6w

(D^U. 2019.1292 ^.). Zgodnie a^art. 7 ust.1 pkt 1-pkt'3 <yt. ustany uiyte w ustawie okresknia ois^ac^ajq:

1) mikroprzedsi^bioTca - pn^edskbiorc^, ktoiy n> co najmniej jednym roku z dmch ostatnich lat ohrotowych pelnial iqc^ie nast^ujace

warunki:^

a) zatmdniai sredniorocznie mniej niz 10 pracownikow oraz

b) osiqgnql roczny obrdt netto z§ sprzedaiy toivardw, wyrobow i uslug oraz K operagiftnansonych niepi^kraczajeiy rownowariosci w zfotych 2
milionow euro, lub sumy aktymw jego bilansu porz^dzpnego na koniec jednego z tych lat nie przekroczply rdmoivartosci w. zfotpch 2 milionow

euro;

2) mafy przedsi^biorca • przedsiibiorc^, ktojy n> co najmniej jednym roku z dwSch ostatnich lat obrotouych pelnial lucznie nastipujqce

warunki:

a) zptrudnial srednioroczjiie mniej niz 50 pracownikow oraz

b) osiqgnqj roczny obro't netto ze przedaiy towaww, nyrobow i uslug oraz K finansonych niprzekraczajofy rownowartosci w zfotych 10

milionow euro, lub sumy aktywowjego bilansu porzcidzonego na koniecjednego z tŷ h lat nie prsykroc^ly rownowartosg w zfo^^b 10 milionow

euro-i.ktory nie jest mikroprzedskbiorcc;;

3) dredni przedsi^biorca - przedsipiorc^, ktory w co najmniej jednym roku z dwdch ostatnich lat obrotouych pelnial leicznie nastpujqce
warunki:

a) zptrudnial Iredniorocznie mniej niz pracownikow oraz

b) osicgncil roczny obrot netto zp przpda^ towarow, nyrobow i uslug oraz K finansonych nieprzekraczajqiy rownowartosci w zjo^ch 50

milionow euro, lub suny aktywowjego, bilansu porzc{dzpnego na koniecjednego z tyeh lat nie przpkroczply rownowartosci w zf^tych 43 milionow

euro

- i ktdiy nie jest mikroprzedskbiorcti ani malymprzedsiibiorcn.
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18. O^wiadczamy, it wypelnilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporz^dzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizyczriych w zwi^zku
z przetwarzaniem danydi osobbwych i w sprawie swobodnego pKcplywu takicb danych oraz uchylenia-dyrektywy
•95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskalismy. w celu ubiegania si^ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym
post^epowaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobbwych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych
lub zachodzi wyKczenie stosowania obowi^ku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,
tresci oswiadczenia Wykonawca nie skiada, tj. nalezy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTTfCZY.

19. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci dla Wykonawcy / osoby reprezentuj^cej
Wykonawc^

■ My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^ku ze zlozeniem oferty w post^powaniu o udzielenie zamowienia
publicznego — zamowienie nr 22/pri/2020, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufhych, zobowi^uj?
si^/zobowi^zujemy si^ do:

zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy, przedmiotem ktorej
b?dzie dostawa komputerow przenosnych wraz z bsprzftem.
1) w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni^ciu lub rozwij^zaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej

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

20. Zal^cznikami do nmiejszego formularza oferty nast^puj^ce wypelhione formularze,

oswiadczenia oraz dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc
2) formularz opis przedmiotu zamowienia

3) formularz opis rownowaznosci - jezeli dotyczy
4) wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp
5) pelndmocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawcy (oryginal lub kopia.poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)

— jezeli iiprawmenie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego),
6) inne ; - jezeli dotyczy.

Oswiadczenie o przynaleinoSd albo btaku przynale^noSci do tej same/ grupy .kapitalowej Wykonawca skiada
w terminU 3 dni od Z(amie5t(p(enia informant, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 na stronie intemetowej www. nfs(-katowice.pl.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przed[stawiciela Wykonawcy;

Data

podpis

mgr Teresa Uzdows^^i
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Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zambwienia jest dostawa komputerow przenobnych wraz z osprzftem, zgodnie
z warunkami i zasadaitii bkre^lohymi w SIWZ, w tym zgodnie-z nlniejszym formularzem oraz wzorem
umpwy.

Przedmlot zambwlenia obejmuje dostaw?, kornputerbw przenobnych wraz z osprzptem wskazanych
ponii^ej:

1. Komputer przenosny Typ 2-10 szt

Nazwa prpducenta:

Nazwa modelu:

Poz.
Nazwa

parametru
Opis parametru

1 Typ komputera Komputer przenobny, Typ 2

2 Wydajnobc

VVydajnobb mierzona testem „PCMark 10 benchmark" przy rozdzielczoSci
obrazu 1920x1080 pikseli z paiet^.kolorbw minimum 32 bit wynosi: nie mnie]
niz 3900 punktow.

3 Dysk twardy

- w technologll SDD

-  0 pojemnobci nie rnniejszej ni2:500 GB

- wykorzystuj^cy interfejs SATA lub M.2

4
Pamipb

operacyjna

- minimum 16GB pamipci RAM

-  pozpstawiony jeden wolny slot SODIMM umo2llwiajqcy
zainstalowanie dodatkowego modufu pamlpci'

5 Ekran

- wybwietlacz LCD z podbwietleniem LED o przek^tnej od 14" do 14,1
-  0 rozdzielczobci znamionowej minimum 1920x1080 pikseli
-  z powlokq antyrefleksyjnq

6 Karta grafiki

Karta graflczna umo2liwlaj^ca osiqgnipcle maksymalnej rozdzielczo^ci

znamionowej wybwietlanej przez ekran komputera przenobnego, a tak^e'
mpnitora przeznaczbnego do komputera przenosnego (pkt 5. Monitor

komputerowy Typ 2) . .

Di^wipk'
karta diwipkovya stereo

wbudowane dwa gtobhiki

- wyjbcie audio tzw. mini jack brednica 3,5mm

r-'
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8 Nap^d DVD Nap^d wewn^trzny lub zewn^trzny DVD z mo^Iiwo^ciq zapisu

9 Komunikacja

Komputer przeno6ny winien posiadad:

-  zintegrowan^ kart§ sieciowq Ethernet'RJ-45 100/1000 Basel -1

szt.

-  zintegrowan^ kart^ sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11

b/g/n/ac dwuzakresowa 2,4GHz i 5GHz -1 szt.

-  zintegrowany adapter Bluetooth -1 szt.

10 Porty zewn^trzne

Wymagania dotycz^ce portdw:

- minimum 3 szt. portow USB, w tym minimum 2 szt. port USB 3.0

- minimum 1 szt. zintegrowane zi^cze do stacji dokuj^cej

- minimum 1 szt. port monitors zewn^trznego (cyfrowy lub analogowy)

11 Oprogramowanie

preinstalowany fabrycznie system operacyjny MS Windows klasy

Professional wwersjij^zykowej PL niewymagajqcy aktywacji za pomoc^

telefonu

12
Dodatkowe

wymagania

a) BIOS komputera z mozliwodci^:

-  skonfigurowania hasta „Power On" oraz ustawienia hasta dost^pu do

BIOS-u (administrators) w sposdb gwarantuj^cy utrzymanie

zapisanego hasia nawet w przypadku odt^czenia wszystkich zrddet

zasilania i podtrzymania BIOS

-  blokady/wyf^czenia portdw USB, COM, karty sieciowej

-  kontroli sekwencji BOOT

-  startu systemu z urz^dzenia USB

-  blokowania uruchamiania stacji roboczej z zewn^trznych urz^dzeh

-  obstugi trybu PXE

-  narz^dzia standardow WMI musz^ odozytad wartodd Serial Number

w klasie win32_bios zgodn^ z numerem seryjnym na obudowie
b) Ptyta gtdwna oraz karta sieciowa obsluguj^ca rozwi^zanie „Wake on

LAN".

c) Uktad szyfruj^cy na plycie gfdwnej pozwalaj^cy m.in. na

przechowywanie w njm kluczy szyfruj^cych, ukiad zgodny ze

specyfikacj^ TPM v 2.x

13
Urz^dzenie

wskazuj^ce

Komputer przenosny musi posiadad wbudowane urzqdzenie wskazuj^ce z

przynajmnie] dwoma przyciskami oraz klawiatur? z uktadem klawiszy typu

QWERTY US-International

14 Zasilanie

-  Do komputera przenodnego musi byd dot^czony zewn^trzny

zasilacz sieciowy umoizliwiaj^cy prac^ i iadowanie baterii komputera

- Czas pracy komputera przenodnego na podtrzymaniu zasilania
z dostarczonej baterii musi wynosid minimum 4 godziny

15

Certyfikaty,

deklaracje
i standardy

Komputer przenosny winien posiadad:

-  deklaracje zgodnodci CE

-  zgodnodd ze standardem EPEAT

^ fj ij/
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16 Obudowa 1 waga

- . Na obudowie komputera musi by6 mo2liwo66 zapi^cia linki
zabezpieczajqcej.

- Waga komputera przeno6nego z bateriq nie mpze byb wipksza- niz

2.0 kg.

17 Stacja dokujqca

. Wymagania dotycz^ce stacji dokujqcej:
a) Stacja dbkuj^ca musi komunikowab sip z komputere.m za pomoc^

■  dedykowanego po.rtu umpzliwlaj^cego pracp; tadowanie baterii
komputera i replikacjp posiadanych przez komputer pdrtdw.-

b) Stacja dokujqca musi byd wyposa^ona w pprty:
- mlnlrrium 3 szt pbrt6w USB 3,0
-  port siecl Ethernet RJ-45

- wyjScie audio tzw. mini jack 6rednica 3,5 mm

- minimum dwa porty cyfrowe video,' do jednoczesnej obstugi w
trybie rozszerzonegp pulpitu dwbch mohitor6w z rozdzielczp$ciq
1920x1080 ka2dy

- minimum jeden port analogowy

c) Stacja musi bye wyposa2oha w dodatkowy zasilacz zewnptrzny,
umozliwiaj^cy pracp (i iadowanie baterii) komputera podt^czonego

do stacji (bez potrzeby podlpczania zasilacza bezpd^rednio do
komputera).

18
Wyposazenie

dodatkowe

- Plecak kompatybilny z zaoferowanym komputerem przeno^nym pkt 1
poz. 1, w kolorze czarnym lub innym stpnowanym, posiadaj^cy dwie
oddzielne komory na laptopa i tablet, wyppsaSiony mih w dwie boczne.
kieszenie, jedn^ gornp. Zapinany na zam'ek.btyskawiczny, posiadaj^cy
reguiowane, wzmacniane szelki. Waga nie wipksza niz 1 kg. Wymiary
zewnptrzne nie wipksze ni^ 345x170x480.
- mysz optyczna z rolk^, przewodbwa USB,

- klawiatura QWERTY US-Interriational, przewodowa USB

2. Monitor Typ 2-10 szt.

Nazwa producenta;

Nazwa modelu:

Poz.
Nazwa

parametru
Opis parametru

1  - . Przeznaczenie
Monitor komputerowy przeznaczony do wspblpracy ze stacjq dokujqc^ z
poz.-IT w pkt 1 „_Komputer przeno^ny Typ 2"
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Parametry

monitor LCD o przek^tnej minimum 31,5", jednoczeSnie nie wi^kszej
ni^ 32":
format obrazu: panoramlczny;
rbzdzielczoS6 znarnibnowa cb najmnlej 2560x1440 pikseli;
CO najmpiej jedeh port DVI lub DisplayPort lub UDMI;
wbudowany hub USB z kablem t^cz^cym o dt. minimum 1,5m i co
najrhniej i2 szt. pprtbw USB 2.6 lub 3.0;
przewbd sygnatu cyfrowegb umo21iwiajqcy komunikacjp ze stacjq
dokiij^cq do komputera {pl<t2ipkt 3. poz. 17) 6 dt. minimum 1,8 m;
przewbd zasilajqcy z wtyczk^ pasuj^cq do gniazda elektrycznego
typu E i F („hybrydowa", „unischuko");
regulacja wysokobci monitora w zakresie co najmniej 13 cm;
moZIiwoSb pochyiania panelu wySwietlacza;
Wbudowane giobniki stereo.

Deklaracje
i standardy

-  deklaracja zgodnoSci CE dia monitora
-  zgodnosc ze standardem EPEAT

3. Komputer przenosny Typ 1-60 szt

Nazwa producenta:

Nazwa modelu:

Poz.
Nazwa

parametru
Opis parametru

1 Typ komputera Komputer przenobny Typ 1

2 Wydajnobb

Wydajnobb mierzona testern „PCMark 10 benchmark" przy rozdzielczobci

obrazu 1920x1080 pikseli z palet^ kolorbw minimum 32 bit wynosi: nie mniej
niz; 3600 punktdw.

3 Dysk twardy

- wtechnoiogii SDD

^  0 pojemnobci nie mniejszej ni2 250 GB

- wykorzystujqcy interfejs SATA lub I\/l.2

4  ■
Pamipb

operacyjna

- minimum 8GB pami^ci RAM

-  pozostawiony jeden wolny slot SODIMM umozliwiajqcy

zainstalowanie dodatkowego moduiu pami^ci

5 Ekran

- wybwietlacz LCD z podbwietleniem LED b przek^tnej od 14" do 14,1

-  o rozdzielczpbci znamionowej minimum 1920x1080 pikseli

-  z powlok^ antyrefleksyjnq

6 . Karta grafiki

Karta graficzna umpZIiwiaj^ca osi^gnipcie maksymalnej rozdzielczobci

znariiionowej wybwietlanej przez ekran komputera'przenobnego, a tak2e
nnbnitpra przeznaczonego do komputera przenobnego {pktA. Monitor
komputerowy Typ 1)

1/1
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7 Dtwi^k

-  karta dzwi^kowa stereo

- wbudowane dwa gto§niki

- wyjScie audio tzw. mirii jack Srednica 3,5mnh

8 Nap^d DVD Nap?d wewn^trzny lub zewn^trzny DVD z mozliwoSciq zapisu

9 Komunikacja

Komputer przenosny winien posiadad:

-  zintegrowan^ kart^ sieclow^ Ethernet RJ-45 100/1000 BaseT -1

szt.

-  zintegrowan^ kart^ siecl bezprz'ewodowej Wireless LAN 802.11

b/g/n/ac dwuzakresdwa 2,4C3Hz i 5GHz Tszt.

-  zintegrowany adapter Bluetooth -1 szt.

10 Porty zewn^trzne

Wymagania dotycz^ce portdw:

- minimum 3 szt. portdw USB, w tyiti minimum 2 szt. port USB 3.0

- minimum 1 szt. zintegrowane zi^cze do stacji dokuj^cej

- minimum 1 szt. port monitora zewn^trznego (cyfrowy lub analogowy)

.11 Oprogramowanie
prelnstaiowany fabrycznie system operacyjny MS Windows klasy
Professional w wersji j^zykowe] PL niewymagaj^cy aktywacjl za pomoc^
telefonu

12
Dodatkowe

wymagania

d) BIOS komputera z mozliwodci^:

-  skonfigurowania hasta „Power On" oraz ustawienia hasta dost^pu do
BIOS-u (administratora) w sposob gwarantuj^cy Utrzymanle
zapisanegb hasia nawet w przypadku odfqczenia wszystklch zrddet
zasllania 1 podtrzymania BIOS

-  blokady/wy^czenia portbw USB, COM, karty sieciowe]
-  kontfoli sekwehcjl BOOT
-  startu systemu z urz^dzenia USB

blokowania uruchamlania stacji roboczej z zewn^trznych urz^dzen
-  pbstugl trybu PXE

-  narzpdzia standardbw WMI musz^ odczytad wartodd Serial Number
w klasie wln32_blos zgodn^ z numerem seryjnym na obudowie

e) Plyta gtdwna oraz karta sieciowa obsfuguj^ca r6zwlqzanie„Wake on
LAN".

f) Uktad szyfrujqcy na piycie gfdwnej pozwalajqcy m.ln. na
..przechpwywanie w him kluczy szyfrujqcych, uklad'zgpdny ze ^
specyfikacj^ TPM V 2.x

13
Urz^dzenie

wskazujqce

Komputer przenodny musi posladad wbudowane urzqdzenie wskazuj^ce z
przynajmniej dwoma przyciskami oraz klawiaturp z ukfadem klawiszy typu

, QWERTY US-lnternatipnal

14 . Zasilanie

-  Do komputera przenodnego musi byd dofqczony zewnptrzny
zasllacz sleclowy umo2liwlaj^cy pracp i ladowanie bateril komputera

-  Czas pracy komputera przenodnego na podt'rzymanlu zasllania
z dostarczonej baterii musi wynosid'mlnlmum 4 g'odziny

^ .



Nr zambwienia: 22/pn/2020 formularz opis przedmiotu zambwienia

15

Certyfikaty,

deklaracje

i standardy

Komputer przenoSny wiriien posiadab:
-  deklaracje zgodndbci CE

-  zgodnobci ze standardem EPEAT

16 Obudowa i waga

-  Na obudowie komputera musi byd mozliwodd zapi^cia linki
zabezpieczaj^cej.

- Waga komputera przenodhego z bateri^ nie mo^e byd wi^ksza niz 2

kg-

17 Stacja dokuj^ca

Wymagania dotyczqce stacji dokujqcej:

d) Stacja dokuj^ca musi komunikowad s\^ z komputerem za pomoc^

dedykowanego portu umo2:llwlajqcego prac?, ladowanie baterii

komputera i replikacj^ posiadanych przez komputer portdw.

-""e)' Stacja'dokuj^ca musi byd-wypbsaZona .w-pbrty:
- . minimum 3 szt. Portdw USB 3.0

-  port sled Bhernet RJ-45

- wyjdcle audio tzw. mini jack drednica 3,5 mm

- minimum dwa porty cyfrowe video, do jednoczesnej obslugl w
t'rybie rozszerzonego pulpitu dwdch rripnitordw z rozdzielczodci^
1920x1080 kaZdy

- minimum jeden port analogowy

f) Stacja musi byd wyppsazpna w dodatkowy zasilacz zewnptrzny,

umoZliwiaj^cy pracp (I ladowanie baterii) komputera podfqczonego

do stacji (bez potrzeby podl^czahia zasilacza bezpodrednio do

komputera).

18
Wyposazenie

dodatkowe

- torba na komputer przenodny wzmocniqna, tekstylna, w kolprze

czarnym lub innym stonowanym, zapewniaj^ca mlejscema komputer,

dokumenty, niezbqdne akcesoria, dkablowanie - co najmniej dwie
odseparowane komory o petnej szerokodci i wysokpdci torby -1 szt.

- mysz optyczna z rolkq, przewddowa USB r Iszt.

- ' klawiatura QWERTY US-International, przewodowa USB - Iszt.

4, Monitor Typ 1-60 szt.

Nazwa producenta;

Nazwa modelu:

Poz.
Nazwa

parametru
Opis parametru

1 Przeznaczenie
Monitor komputerowy przeznaczpny do wspdtpracy.ze stacjq dokujqcq z
poz. 17 w pkt 1 „Komputer przenodny Typ 1"
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Parametry

monitor LCD o przek^tnej minimum 23,5", jednoczeSnie nle.wl^kszej
niz24":
format obrazu: panoramiczny;
rozdzielczpSd znamionowa co najmniej 1920x1080;
CO najmniej jeden port DVI lub DisplayPort lub HDMI;
wbudowany hub USB z kabl'em Iqczqcym p dt. minimurti 1,5m ipo
najmniej 2 szt. pprtPw USB 2.0 lub 3.0;
przeWPd syghatu cyffowego umozliwlaj^cy komuriikacjp ze stacj4
dokuj^c^ do komputera (p/cf 1. poz. fT^ o dl. minimum, 1,8 m;
przewPd zasjiajqcy z wtyczk^ pasujqcq do gniazda ejektrycznego
typu E i F C.hybrydowa", „unischuko");
regulacja wysoko^ci monitora w zakresie co najmniej 13 cm;
mozliwo§6 pochyjania panelu wy^wietlacza.
Wbudowane glo6nlki stereo

Deklaracje
i standardy

-  deklaracja zgodno6ci CE dia nionltora
-  zgodno§6 ze standardem EPEAT

Waruhki gwarancji zostaly szczegPtowo opisane we wzorze umowy. ■

Zaakceptowanie niniejszego formularz oznacza spetnianie.wszystklch.bkresipnych parametrdw.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawicjela-Wykonawcy:

Data

podpis

g

mgr Teresa Uzdovifska

1



Nr zamdwienia: 22/pn/2020 fqrmularz opis rownowaznoki

OPIS ROWNOWAZNOSCI

Wykonawcy, ktorzy oferuj^ przedmiot rownowazny do opisanego w formularzu opis przedmiotu

zamowienia, obowi^zani s^wypelnic i podpisac oprocz formularza opis przedmiotu zamowienia rowniez

niniejszy formularz opis rownowaznosci.

Ztof^enie jednoc^snie fomulars^ opis rownowaznosci orac^^ formulars^a opis przedmiotu zamowienia, odczytywane jest

w ten sposob, i^ opisane w formularzu opis rownowaznosci element rownowazne, zptt^uj<i odpowiadajcice im element

wskazane wformularzu opisprzedmiotu zumowienia.

Nieu^elnienie hcidz niezalciczenie niniejszego formularza do oferty oznacza, ■ iz Wykonawca oferuje przedmiot

zamowienia z^odny z opisem zp^urtym w formularzu opisprzedmiotu zamowienia.

Jezeli Wykonawca wypelni i podpisze tylko formularz opis przedmiotu zpmowienia, b^dzje to stanowilo oswiadczenie woli

Wykonawy jednoznaczpe z zp^lurem zpoferowania przedmiotu zamowienia zgodnego z opisem. zpwarym wformularzu

opisprzedmiotu zpmowienia (tj. bez skorsystania z mozjiwosci zpoferowaniaprzedmiotu zamowienia rownowaznego). •

Wypeiniajcic niniejszy formularz^ykonawcawinienuwzgkdnicnymogipkt 111,3. SIWZ. " , ,

1) Oswiadczamy, iz oferujemy system operacyjny rownowazny do systemu wskazanego;W pkt 1

poz. 11 formularza opis przedmiotu zamowienia. ^ '

Nazwa systemu opetacyjnego:

Nazwa pfoducenta:

Ponizej przedstawiamy opis dowodz^cy rownowaznosci oferowanegp systemu.. operacyjnego

rownowaznego sporz^dzony przy uwzgl^dnieniu zapisow pkt III. 3 SIWZ.

Oswiadczamy, iz oferujemy system opetacyjny rownowazny do systemu wskazanego w pkt-3
"poz., 11 formularza opis przedmiotu zamowienia.

Nazwa systemu operacyjnego: ;

Nazwa producenta:

Ponizej . przedstawiamy opis dowodz^cy rownowaznosci oferowanego systemu operacyjnego
rownowaznego sporz^dzony przy uwzgl^dnieniu zapisow pkt III. 3 SIWZ.
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2) Oswiadczamy, iz oferujemy standardy/cettyfikaty rownowazne do norm, standardow,
cerlyfDratow wskazanych pkt 1 poz. 15, pkt 3 poz. 15, pkt 2 poz. 3 oraz pkt 4 poz. 3 formularza opis
przedmiotu zamowienia.

Ponizej podajemy nazwQ standardu/certyfikatu rownowaznego do wskazanegb przez Zama^waj^cego

w formularzu opis przedmiotu-zamowienia — nalezy wypetnic w zstkresie. ktory dotyczy oferty
Wvkonawcv.

nazwa standardow rownowaznych do standardu EP!^T:
-oferowanych komputerow: pkt 1 poz.15 oraz pkt 3 poz. 15 formularza opis przedndotu zamowienia,

-oferowanych urz^dzen (dotyczy monitorpw): pkt 2 poz. 3 oraz pkt 4 poz. 3 formularza opis przedmiotu
zamowienia. ,

Data

Imi^ i nazwisko upei^nompcnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

podpis
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UMOWA Nr

[V:

zawarta w dniu w Kato"wicach pomi^dzy:

Narodpwytn Funduszem Zdrowia - z siedzib^ w Warszawie, przy ul. Rakpwieckiej 26/30,
reprezentowanym przez:

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

w imieniu ktorego dziaia pelnomocnik: - ;

Pan Piotr Nowak - Dyrektor Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(pelnomocnictwo nr 737/2020 z dnla 05,10*2020 r. - kopia w zal^czeniu),
zast?powany przez dalszego pelnomocnlka: ;

(pelnomocnictwo nr z dnia - kopia w zal^czeniu),

zwanym dale) „Zamawiaj^cym"-

a

z siedzib^'W .., adres: , wpisanym do »..., pod

numerem .; NIP: ., REGON: , wysokosc kapitalu

zakladoWego: zl /jezeli dotyczy/,

w imieniu ktorego dziala: - , zwanym ddej „Wykonawca",

o tresci nast?puj^cej:

. §1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umo"^ jest dostawa komputerow przenosnych wraz z osprz^tem (zwanych

takze „sprzQtem" oraz „przedmiotem umowy") dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego

Funduszu Zdro^a, zgodnie z opisem przedmiotu umowy zawartym w zal^czniku nr 1 do umowy.

(Umga: nr 1 ̂ stanie prs^gotowany w oparciu o formulary opis pr^dmiotu i^mmenia, i formuia?^ opts

roivnotvai^osci — je^li dotycty, nr 1 do umony b^d^i skladac si^ tak^ opiy ~ speyfikag'e Uchnicr^ne

dostarcvpneprt^et^ Wjkonawci).

2. Wykonawca zobowi^zuje si^, iz dostarczony przedmiot umowy b^dzie. fabrycznie nowy oraz b^dzie

pochodzil z biez^cej produkcji, tj. b^dzie wyprodukowany nie wczesniej niz w 2020 r.

3. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz dostarczony przedmiot umowy b?dzie wjrprodukowany zgodnie

z obowi^zuj^cymi przepisami prawa oraz normaniii b?dzie w'pelhi-wartosciowy i'nadaj^cy.^si?

do uzywania zgodnie z jego przezriaczeniem oraz b?dzie posiadal deklaracje zgodnosci CE.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy pochodz^cy z legalnego zrodla, obj?ty

pakietem uprawnien gwarancyjnych (na warunkach opisanych w niniejszej umowie) zawartych

w cenie: i swiadczonych przez siec serwisow^ producenta lub przedstawiciela producenta.

5. Wykonawca zobowi^zuje .si? na z^danie ktorejkolwiek z osqb wskazanych w §4 ustl b^dz ust.2

umowy niezwlocznie przedlozyc Zamawiajf^cemu dokumenty pob;vierdzaj^ce posiadanie deklaracji

zgodnosci CE, a takze posiadanie certyfikatow oraz zgodnosc ze standardami, o ktorych mowa

w zal^czniku nr 1 do umowy.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszelkie dokumenty, w tym licencyjne, a takze ewentualne

nosniki CD lub DVD zwij^zane z przedmiotem umowy jednej z osob wskazanych w §4 ustl lub ust.2

umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, ze dokumenty, licencje oraz ewentualne nosniki, o ktorych

mowa w ust 5 i ust 6, nie naruszajjt praw innych osqb lub podmiotow, w tym praw autorskich, praw

. do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytulu

• calkowitftbdpo'^edzi^oscprawn^i finansow^. • - ^

.''a. /a
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8. Zamawiaj^cy z tytulu zrealizowania caiego przedmiotu umowy zobowi^zuje si? zaptadc Wykonawcy

wynagrodzenie catkowite okreslone w §3 ust.l umowy.

9. Wykonawca zamierza -^kpnac niniejsz^ umow^ ud^^aiuj^ ud^akmpodn/ykonajv^lpodn^konawcdw'^

w zakresie wskazanym w oferde Wykonawcy zlozonej w zamowieniii nr 22/pn/2020, tj., Wykonawca

zamierza powierzyc podwykonawcy/podwykonawcom (ct^^sc

^momenia) ktor^ wykona: nas^a

podn^konawg!podn^konawcow).

* t^api^ ̂ ostanq, li^einione stosownie do ofirt^ Wykonaw^ ̂oi^pnej jv ̂ mowimu nr 22/pn12020.

10. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnpwac

z podwykonawcy wskazanego w oferde Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 22/pn/2020.

Zmiana b^dz rezygnacja - winna nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy

z podaniem przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego

podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powolywal si? na zasadach okredonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamowien

publicznych, w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu (warunku dot. zdolnosd

zawodowej - posiadanie doswiadczenia), Wykonawca jest obowi^ariy wykazac Zamawiaj^cemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia go w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca- powolywal si? w trakde

post?powania o udzielenie zamowienia (zamowienie nr 22/pn/2020).

§2

Termin i miejsce realizacji umowy

1. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc przedmiot umowy w terminie do diiia 08^01.2021 r. z

zastrzezeniem § 7.

2. ■ Licencje (Kcencje na oprogramowanie komputefowe) dostarczbne w ramach niniejszej umowy zostaj^

udzielone na czas" nieokredony. Wykonawca oswiadcza, iz posiada prawo do ich.-dystrybuowania

i sprzedazy, nie naruszaj^c praw, w tym prawa wlasnosd oraz praw autorskich 'innych osob lub

podmiotow, w tym praw autorskich, prawa wlasnosci, praw do znakow towarowych, patentow, dobr

osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi z tego tytulu calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^

i finansow^. Licencje dostarczone w ramach' niniejszej uniowy upra\s^aj^ Zamawiaj^cego

do uzytkowania dostarczonych wersji opfogramowania zgodnie z ich przeznaczeniem w -peinym

zakresie ich funkcjonalnosci.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc sprz?t wlasnym transportem, na wlasny koszt i lyzyko

do miejsca dostawy znajduj^cego si? przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.

4. O konkretnym terminie dostawy Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac Zamawiaj^cegp

z CO najmniej jednodniowym wyprzedzeniem: telefonicznie .pod nr telefonu lub

■  za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

5. Dostarczenie sprz?tu winno zostac potwierdzone protokolem odhioru ilomoweoo^ ktory winien zostac

sporz^dzony zgodnie ze wzorem stanowi^cym zal^cznik nr 5 do umowy.

.Dostarczenie sprz?tu innego producenta ba,dz innego modelu niz wskazany w tr'esci zal^cznika nr 1

do umowy, iiniemozliwia dokonanie skutecznego odbioru takiego sprz?tu. W takiej sjrtuacji

podpisanie protokolu odbioru ilosciowego nie b?dzie mozliwe, a Strony umowy zobowi^zane hqd^

do stwierdzenia na pismie, iz sprz?t dostarczony przez Wykonawc? nie zostal odebrany przez
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Zamawiaj^cego 2 powodu niezgodnosci w zakresie producenta lub modelu sprzQtu w stosunku

do wskazanego w umowie.

6. Nie pozniej niz w ci^gu 3 dni od dnia podpisania ostatniego protokolu odbioru ilosciowego

Zamawiaj^cy zakonczy tzw. odbior jakosciowy, ktory zostanie pot^^derdzpny p'rotokolem odhioru

jakosciowepo. Jednym 2 warunkow dokonariia odbioru jakpsciowego jest przekazanie przez Wykpnawc^

Zaniawiaj^cemu dokumentow gwarancyjnych wystawionych 'przez producenta. W trakcie odbioru

jakpsciowego mi^dzy innymi Zamawiaj^cy moze dokonac badania losowo ,\^branych komputerow

pod k^tem speiniania wymagan niniejszej ufnowy. Badanie nast^i przy -uzyciu programu (testy)

wskazanego w zai^czniku nr 1 do umpwy. Zamawiaj^cy moze podj^c* decyzj? o przeprowadzeniu

badania pod nadzorem biegiegp-rzeczoznawcy.

7. Kazdy z dostarczonych przez Wykonawc? komputerow przenosnych i monitorow winien zostac

oznaczony peinym identyfikatorem mpdelu, jednoznacznie identyfikuj^cym konfiguracj^. Jezeli

oznaczenie z tabliczki znamionowej danego komputera przenosnego i monitora b^dzie sprzeczne

z oznaczeniem modelu wskazanego w zai^czniku nr 1 do umowy, Zamawiaj^cy uzna, iz dostarczony

model nie pdpowiada wymogom umowy.

8. Jezeli podczas odbioru jakosciowegp okaze si?, ze dostarczony przez Wykonawc? sprz?t nie spelnia

wymagan okreslonych w umowie, w szczegolnosd komputery nie spelniaj^ wymagan dotycz^cych

wydajnosci odnosz^cych si? do testow-programu- PCMark 10, Wykonawca zobowi^zany b?dzie do

wymiany sprz?tu niespeiniaj^cego ktoregokolwiek z wymagan umowy na spj^?t spelniaj^cy wszystkie

wymagania. W takim przypadku wymiana sprz?tu winna nast^ic w ci^gu 7 dni licz^c od dnia

zawiadonuenia Wykonawcy przez Zamawiaj^cego nie pozniej niz w dniu 22.01-.2021 r.

Zawiadomieme moze nastJ^ic pisemnie, faksem lub na adres e-mdl Wykonawcy podany w § 4 ust. 3

umowy.

9. Podpisanie protokolu odbioru jakosciowego zostanie uznane za tpzsame z • potwierdzeniem

nalezytego wykonania umowy i b?dzie podstaw^ zwrotu do 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego

^konania umowy, w sytuacji, gdy Zamawiaj^cy st\derdzi zgodnosc realizacji przedmiotu umowy

2 umow^ w zakresie ilosci, jakosci odebranego spr2?tu, terminowosci dostawy oraz pozostalych

wymogow umowy Pdnosz^cych si? do dostawy sprz?tu.

10. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia' dostarczanego • sprz?tu przechodzi

na Zamawiaj^cego z chwil^ podpisania protokolu odbioru ilosciowego (lub protokolu odbioru

ilosciowego - cz?sciowego).

11. Obowi^ek sporz^dzenia protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, spoczywa

na Wykonawcy. Kazdy protokol winien bye podpisany przez przedstawideli obu Stron umowy,

o ktorych mowa odpowiednio w §4 ust.2 oraz ust.3 umowy.

§3

Wynagfodzenie catkowite umowy i sposob zapl'aty

1. Z tytulu zrealizowania calej umowy Zamawiaj^cy Zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie calkowite

w wysokosci: ....; zl (siownie; zlotych), w. tym wynagrodzenie calkowite hetto:

zl, zgodnie 2 zal^cznikiem nr 2 do umowy — kalkulacja cenowa.

(Uivaga: v^icictipik nr 2 ̂ostanieprv^gotomny w oparciu 0 pkt 1A formulary oferty).
la. Mechanizm tzw. podzielonej platnosd, o ktorym mowa w § 11 umowy dotyczy nast?puj^cych

elementow kalkulacji cenowej: i (zapis stosownie
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do deklaracji Wykonawcy na fprmularzu wzor informacji, p ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz

podzielona piatnpsc) - jei^eli dotyct^y

2. Wynagrodzenie catkowite okreslone w ust. 1 niniejszego .paragrafu zawiera wszelkie kpszty; optaty,

podatki, oraz naleznosci zwi^zane z realizacj^ umowy, w. tym koszty transpprtu do miejsca' dostawy,

ubezpieczenia przedtniotu umowy, rozladunku w miejscu dostawy, a takze koszty zwi^ane

2 realizacj^ zobowi^zan z tytulu gwarancji oraz r^kojmi za wady pizedmiotu zamowienia.

3. Zaptata wynagrodzenia nast^i jednorazowo w fomiie polecenia przelewu w. terminie do 30 dni licz^c

od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiaj^cego przez Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury

VAT, na podstawie protokolu odbioru jakosciomgo, na rachunek bankowy Wykonawcy podany

na fakturze VAT.

4. Jezeli zakonczenie realizacji umowy przez Wykonawcy do dnia 20.01.2021 r. nie b^dzie mozliwe,

Zamawiaj^cy b^dzie miai prawo do rozxd^zania umowy albo odst^iehia od. umowy oraz w zakresie

uregulowanym w § 7 umo^v^ naliczenia Wykonawcy kary w wysokosci pkreslonej w §6 ust. 1 lit. a

umowy.

5. Wartosc brutto faktury VAT wystawionej na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty

wynagrodzenia'calkowitego brutto, o ktorym mpwa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca zobowi^zuje si^ do wystawienia i dostarczenia faktury VAT w terminie zgodnym

z obowi^zuj^cymi przepisamij najpozniej w dniu 25.01.2021 r. W przypadku wystawienia

i dostarczenia Zamawiaj^cemu faktury VAT po tym terminie, Zamawiaj^cy b^dzie uprawniony
do odst^ienia od umowy z zachpwaniem zasad okre^onych w §7 umowy oraz do naliczenia

Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca zobowi^uje si? do wystawienia i dostarczenia danej faktury VAT z tytulu niniejszej

umowy w terminie zgodnym z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa.

8. Na fakturze VAT Wykonawca winien uw2gl?dnic ponizsze dane, a takze - jezeli dotyczy zapisy

o mechanizmie podzielpnej piatnpsci:

Nabywca:

- Narodoji^ Funduss^ Zdroma ̂  sied^^hci w Warsf^me

ul Rakomecka 26!30, 02-528 Warss^awa,

NIP: 1070001057.

Odbiorca i platnik faktur VAT:

Slciski Odds^al Wojew6dt(ki NFZ ̂ siedt^b^i w Katowicach,

uLKossutha 13, 40-844 Katowice.

9. _ Za dat? dokonania platnosci -wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zaniawiaj^cego.

10. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki iistawowe za opoznienie w zaplacie -wynagrodzenia, liczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zaplata miala .bye dokonana, po ottzymaniu pisemnego

wezwania do zaplaty.

11. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umo-wy przez Wykonawc? na osob? trzeci^

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.,

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

zostanie uw2gl?dniona w umowie. W przypadku 2wi?kszenia stawki podatku VAT, wynagrodzenie

calko"wite netto umowy (ust, 1), w tym takze wartosci netto podane w zat^czniku nr 2 do umowy,

zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT,

I  -v^nagrodzenie calkowite brutto umowy (ust. 1) nie - przekroczylo ceny oferty zlozonej przez
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Wykonawc? w zamowieniu nr lljipnilOlOy tj.. zi brutto. W przypadku zmniejszenia

stawki podatku VAT, do wynagrodzenia calkowitego netto umowy (ust. 1), w.tym takze do wartosci

netto podanych w zai^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliczpny podatek VAT _w obowi^uj^cej

(nizszej) wysokosci. Zmiana stawki podatku VAT wraz z -wszelkimi jej .konsekwencjami dla

wynagrpdzenia umowy zostanie wprowadzona w drodze pisemhego aneksu do umoy^.

13. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu sa przepisy dotyczace centralnego rejestru'podatnikow VAT

(tzn. biaia lista) wprowadzonego ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy^o podatku od

towarow i uslug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1018 ze zm.).'

§4

Wspolpraca pomi^dzy Stronami

1. Osob^ zobowi^zan^ i uprawniona.ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacj^

niniejszej umowy w zakresie fprmalnym, jest: , tel adres e-mail:

2. Osob^ .zobowi^zan^ i uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do stalego nadzoru nad realizacj^

niniejszej umowy w zakresie merytdrycznym oraz updwaznion^ do podpisania protokolow, o ktorych

mowa w niniejszej umdwie, jest: tel , adres e-mail: lub , tel ,

adres email: Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych osob.

3. Osob^ upowazniona ze strony Wykonawcy do , podpisywania protokolow, o ktorych mowa

w niniejszej umowie oraz zobowi^zana do nadzorowania realizacji umowy jest , tel ,

tel. kom , adres e-mail:

4. 'Ewentualna zmiana osob wskazanych w ust. 1, 2 lub 3 dla swdjej skutecznosci b^dzie wymagala

jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. W tresci

oswiadczenia winien zostac wskazany ternun, od ktorego obowiazuje zmiana.

§5

Warunki gwarancji i t^kojmi zawady przedmiotu umowy

1.' Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela: 36-miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady na komputery przenosne wraz

z monitorami, stanowi^ce przedmiot umowy, na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie

oraz w zal^czniku nr 1 do umowy. Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady liczony jest.od dnia

podpisaniaprotokolu odbiorujakosciomgo. Przedmiot umowy obj^ty jest gwarancji producenta.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplatnego usuni^cia wad fizycznych przedmiotu umowy

(naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli wady

ujawm^ si? w okresie.gwarancji.

4. Zamawiaj^cemu przysluguje z^danie dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli

w okresie gwarancji dokonane zostaly co najmiiiej dwie jego naprawy, a przedmiot umowy jest nadal

wadliwy.

4a. Wykonawca moze dokpnac dostarczenia" przedmiotu wolnego od wad (wymiana), jezeli usuni?cie

wady wi^zaloby si? z nadmiemym utrudnieniem dla Wykonawcy albo byloby nieuzasadnione

• ekonomicznie.
I

5. • Jezeli nie jest mozliwe dostarczenie (wymiana) przedmiotu wolnego od wad o parametrach

• identycznych jak opisano w zal^czniku nr 1. do umowy, Wykonawca nioze dostarczyc przedmiot
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o parametrach lepszych. Ocena, czy parametry proponowanego przedmiotu lepsze nalezy
do Zama^aj^cego,.

6. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci uzasadniaj^cych z^danie wymiany, opisanych
, wniniejszym paragrafie, Wykonawca zobowi^zuje si? do wymiany sprz?tu na wolny od wad
w tenninie dp 14 drii licz^c od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie.

7. Termin naprawy sprz?tu b?dq_cego "przedmiotem niniejszej umoy^ przez Wykonawc? wraz z jego
dostarczeniena do siedziby Zamawiaji^cego (Kato'^cej.ul. Kossutha 13) w okresie gwarancji wynosi

do 14 dni licz^c od dnia odebrania sprz?tu z siedziby Zamawiaj^cego..W przypadku, gdy Wykonawca
przewiduje, ze termin wykonania naprawy b?dzie diuzszy niz 14 dni Hcz^c od dhia odebrania sprz?tu

z siedziby Zamawiajacego, Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego o wydluzonym

terminie naprawy. W takim przypadku do czasu wykonania naprawy Wykonawca zapewnia

bezpiatnie jednostk? zast?pcza o parametrach co najmniej takich samych jak jednostka naprawiana.
Jednostk? zast^pcza Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiajacego w. terminie wskazanym

• w ustV zd. pierwsze.. Termin dokonania naprawy ulega zawieszeniu z dniem odebrania przez
Zamawiajacego jednostki zast?pczej. Okolicznosci zawieszenia temunu oraz jego ewentualnej

kontynuacji zostanapotwierdzone przez Sttony na pismie.

8. Wykonawca- zobowiazuje si? do odbioru sprz?tu z siedziby Zamawiajacego w nast?pnym dniu

robpczym po zawiadomieniu p koniecznos ci dokonania naprawy spr2?tu.

9. Wszelkie koszty zwiazane z wymiana sprz?tu, ewentualna instalacja i transportem oraz jego naprawa

(w szczegolnosci koszty robocizny i cz?sci) w ramach uprawnieh gwarancyjnych oraz z tytulu r?kojmi

.  za wady ponosi Wykonawca.

10. W przypadku awarii dysku twardego komputera Wykonawca zobowiazuje si? do przeprowadzenia
. diagnostyki awarii w siedzibie Zamawiajacego przy udziale 'pracownikow Zamawiajacego.
Przeprowadzenie diagnostyki awarii oraz jej usutii?cie winno nast^ic w ciagu.l4 dni liczac od dnia,

w ktorym Zamawiajacy dokonal zgloszenia awarii. Przez awari? rozumie si?, kazdy przypadek

niedzialania badz nie prawidlowegb dzialania dysku. Uszkodzony dysk twardy ppzostaje

u Zamawiajacego.

11. Wszelkie zgloszenia w ramach uprawnieh gwarancyjnych Zamawiajacego badz z tjrtulu r?kojmi

za wady wynikajacych z niniejszej umowy, moga bye skutecznie przekazane za posredmctwem

faksu na n\imer Wykonawcy: lub poczty elektroriicznej na adres e-mail Wykonawcy:

Fakt otrzymania zawiadomienia Wykonawca obowiazany jest natychmiast

potwierdzic za posrednictwem faksu na numer Zamawiajacego: liib poczty

elektronicznej na adres e-mail Zamawiajacego:

12. Wykonawca zobowiazuje, si? w- okresie udzielonej gwarancji do zapewnienia nieodplatnego

serwisowania sprz?tu w punkcie serwisp'w^m producenta lub przedstawidela producenta. Gwarantem

na zasadzie solidamej odpowiedzialnosci jest Wykonawca oraz producent. Wystawca dokumentow

gwararicyjnych winien bye producent.

13. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych przedmiotu umowy, w tym okres

gwarancji i r?kojmi za wady moga hyc korzysmiejsze niz warunki gwarancji i r?kojmi za wady

wynikajace z niniejszej umowy. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych

przedmiotu umowy, nie moga bye sprzeczne, z zastrzezeniem regulacji zdania poprzedniego,

od warunkow gwarancji i r?kojn:d za wady wynikajacych z niniejszej umowy - w przypadku

j zaistnienia takiej sytuacji pbowiazuja postanowienia umowne.



Nr zamowienia: 22/pn/2020 wzor umowy

. Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu' wszelkie dokiimenty gwararic3qne najpozniej w dniu

.  podpisaniaprptokoiu odbioru jakosciowego.

14.. Uprawnienia i zobowi^zania z tytuiu r^kojmi za wady pkreslaj^ przepisy kodeksu cywilnego.

■  §6

Katy umowne

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

1) w wysokosd 500 zi - w przypadku rozwi^zania umo-^ przez-Zamiawiaj^cego z przyczyn lez^cych

po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa w §7 uniowy;

-  ■ 2) w wysokosci 50 zi za ka^dy dzien opoznienia w dostawie sprz^tu. w stosunku do terminu

wskazanego w §2 ust.l umowy. Jezeli opoznienie spowoduje, ze dostawa nast^i pozniej niz 21

stycznia 2021f., Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa .do rozwi^zania umowy na zas.adach
• opisanych w § 7. oraz naliczyc odr^bn^ kar? umown^ w wysokosci i;na zasadach okreslonych w

pkt 1;

3) w wysokosci 250 zl za kazdy dzien opoznienia w wyniianie sprz^tu na wolny od wad w stosunku

do terminu"okredonego w §5 ust.6 umowy;

4) w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opoznienia w naprawie sprz^tu w stosunku do; terminu

okredonego w §5 ust.7 zd. pierwsze umowy;

5) w wysokosci 200 zl za kazdy dzien opoznienia w dostarczeniu jednostki zast^pczej w stosunku

do terminu .obre^pnego w §5 ust7 zd. pierwsze umowy;

• 6) w wysokosci 250 zl za kazdy dzien opoznienia w odebraniu .sprz^tu z siedziby Zamawiaj^cego

w stosunku do terminu okredonego w §5 ust.8 umowy;

7) w wysokosci 350 zl za kazdy. dzien opoznienia w wymianie sprz^tu niespelniaj^cego wymagan

umowy w stosunku do terminu okredonegp w §2 ust.9 umowy;

8) w wysokosci 100 zl za kazdy dzien opoznienia w; stosunku do terminu, o ktorym mowa

w §5 ust.l0 zd.2 umowy.

9) ' w wysokosci oraz na zasadach okreslonych w zal^czniku nr 3 do umowy - Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ.

2. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dpchodzenia pdszkodowania uzupelniaj^cego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cernu kar? umown^ w terminie 7 dni liczq.c od daty otrzymania
wezwania do zaplaty kary umownej, W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic
nalezn^ mu kar^, jak rowhiez nalezne mil odsetki od kary, z dpwolnej, naleznosci Wykonawcy, jak^
rna on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wynagrodzeiiia).

4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje.wyl^czona:
1) w przypadku wyst^ienia pkoliczriosci sily wyzszej w rozumieniu przyj^tym w doktrynie

i orzecznictwie (zdarzenie zewn?trzne, ni'emoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia
jego. skutkom), w szczegolnosci takich jak wojna, katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki
uliczne;

2) w przypadku ogioszenia przez wlasciwe organy stanu. zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii,

— p ile mialy wpiyw na wykonanie umowy.

W takim prz5^adku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezrwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji. zdarzenia, na jakie powoluje si?
Wykonawca, jako sify wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umOwy.-

7
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5. Sankcja. w 'pos'tad kary umovdiej zosdje wyi^c^ona w p£23rpadku, giiy ni&dbttZymaiiie przez.
Wykbnawb? texmifiu -wykbiiania 2am6\denia, b^dz innego;; tetrnmu, do ktotego ZachbiX^ania WykoriaWca ■

jdst zobowi^zany ria podsta\de hibiejszej -ximowy, zostato spowodbwa'ne okolicznosdami lez^cyriii
po sttonie Zamawiaj^cegb.

6. Sytuacje xvska'Zane w ust.4 i 5- powodiij^ zawieszenie biegu tennihow-do 'czas'u ust^ienia przeszkody.
Okolicznbsd za\deszeriia terftiinu;ora2 jego kontynuacji zostan^ pot^derdzpfte.przez Strony na pisnde.-

7. Suma kar umowfiycH- naliczoria z tytuioWj b/ktorych liibwa \y ust., 1 pkt- 2 do pkt 8,- hie moze

przekrocZyc 50% koty.\<^hagr6dzenia bnitto okreslphego w'§ 3 list. 1-uthb'Wy.

p . .
Odist^iehib bd uthowy /tozt^d^zanie ttmbW

1. Z uwagi na okolicznosc, iz przedmiot umowy jest 'feiahsbwany ze sfbdkdw ihWestycyjnyCh .rbku

2020, Zaina'^aj^cy zasttzega, iz w przypadku opozhiehia w dosta^e sprz^tu w stbsunku do tei±ftina,

6 ktorym rhowa w §2 ustd'hmo~wy, przekfaczaj^cego dat? 20;0l.2021 r., Zamawiajacy b^dde mogl

skorzystac 2 prawa do:

1) odstapiehia od \imo\i^:

a) w sytiiacji, gdy w temiihie do dnia 20.01.202l r. Wykohawca hie dbstatczy zadhego sprz^tii;

b) w syfuacji, gdy ifiiino dostatczehia calegO sprzi^tu, co" do ktbrego • Zarna'vdajacy dokohab odbibru'

jakosdowego (protokol odbidru .Wykonawca hie wysta'^ i hie dostarczy Zama\dajaceniu

w terhdhie do dnia 25.01'.202l r. fakthty V^AT.

2) fozwiazahia-. umow pod waruhkiefn, ze nie zachodzi jedhoczeshie przeslahka odstapiehia

od umowy, o ktorej mowa w ust.1 pkt 1 lit.a liib lit.£): ■

a) w przypadku, gdy terininie do dnia 20.01.2021 r. Wykonawca-hie ■^konal calegb przedmiotu
zafnowiehia;

b) w sytuacji, gdy w stosunku do czf^sci dostarczonegO spfzi^tu, cO'do■kt6regb'Zama■^dajacy dokohab
.  odbioru jakosdowego {prdWkol odbio'ru jakosdomgo)^ Wykonawca hie Wystawi" i" nie doistarcZy

Zarha^aj^cemuw terminie do dnia 25^01.2021 r. danej faktuiy VAT.
2. ^Odstapienie od umowy, o.kforym mowa'w hihiejszej, umo-vde; winho nast^ic poprzez •pisemne

oswiadczenie zlozone Wykohawcy ze^wskazahiem na okolicznbsd staho^ace podstaw^ odsti^ienia
od umo\xy. Odstapiehie od limowy \dnho nastfpic w terhiihie do T dni .liczac od dnta potvzi^da
wiadomo^d o przyczyhie odst^ienia poprzez pisemne os^adczenie zlozone Wykohawcy.
W przypadku odsc^iehia od umowy Wykonawcy nie przysluguja z tego tytulu zadne roszczehia
w stosunku do Zamawiajacego. .

3. Rbzwiazanie Umbwy, winho nast^ic poprZeZ pisemhe osxdadczehie zlozone Wykonawcy
ze wskazaniem na okolicznosd stanowiace podstaw^ rozwiazahia utho'^. Rozwiazahie umowy
hast^puje ze skutkiem hatychmiastowym w dniu zlozehia Wykonawcy pisehinego oswiadczehia.
•W przypadku rozwiazania umbwy Wykonawcy przysluguje •wynagrodzenie'jedynie za faktycznie
dbstarczOha cz^sc sprz^tUj co do ktbrej Zamawiajacy dokonal odbioru jakosdowego oraz w zakfCsie
ktbrej Wykonawca wysta^l "faktur^. W takim przypadku dopuszcZalhy jest odbipr^ jakosdo^
cz^sdowy.

4. W przypadku rozwiazania umo^ Wykonawca otrzyma wyhagrodzehie- jedjmie za sprz^t faktyczhie
■ doatarczony Zamawiajacemu-do dnia roz^azahia umo^xy, co do ktbrego Zamawiajacy dokonal

■ odbioru jakosdowego (protokoi odbiofu jakosdowego)^ a faktura VAT za ten sphz^t Zostala^wystawioha i
dpstarczona Zamawiajacemu do dnia 25.01.2021.r.
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5. W pjffiypadku, odst^ienia' od. ubiowy Zama-^aj^.temu/ przysidguje upira^wiiienie. do naliczenk
" Wykonawcy umownej (riiezaleznie od innycb kar umownych) w ̂sokosci.10% ̂fiagrodzeiiia,
o ktorym mowa w §3 ustl umoy^,v2 zastczezeni^ §6 ust.2 umo^.

6. W przypadka rozwi^zaiiia uiiiowy' Zama-wiaj^cemu pfzysiuguje ddpb^edmo upra>S^enie do
naliczeiiia Wykonawcy (niezaleznie-pd innych kar umownych)- kary uuiowiiej w wysokosci 10%

waftosci brutto sprZ^tu niedpstarczonego w tettninie do dnia 20.01.2021 r. badz. uprawhienie
do'naliczenia WykonaWcy (niezaleznie od innych kar umownych) kary iimownej w wysokosci 10%
wartosci brutto, na jaka niiaia opiewac niewystawiona lub niedostarczona- faktuica VAT,

z zastrzezenienii §6 ust.2 umpwy.

7. Zamawiajacy zastrzega, iz w przj^adku opoznienia w do's'tawie sprz<?tu w-stosunku do. terminu,

0 ktorym mowa w §2 ust;l limPWy^ przekraczajacego 30 dni, Zamawiajacy b^dzie mdgl skorzystac-

z prawa do rozwiazania umowy.

8. Dostawa cz^sciowa moze polegac wylacznie na dostarczeniu mniejszej "hiz wskaZana w zalaczniku Nr.

1 ilosci kompiiterow pizenosnych oraz takiej same] ilosci odpowiadajacych im monitprow.

§8

ZabezpiecZenie nale^tego wykonania.umowy

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

zlotych), CO stanowi- 5% Wynagrodzenia calkowitego brutto limowy (ceny oferty brutto).

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokpnac zrniany formyzabezpieczi^a na. jedna'lub

kilka form, o ktorych mOwa w art. 148 ust. 1 ustawy-Prawo zamowieh publicznych." Zmiana fomiy-

zabezpieczenia musi zostac'dokonana z-zachpwaniem ciagiosci zabezpiecZenia-i bez zrhniejszariia

jego wysokosci., O zamiarze dokonariia zHiiany formy zabezpieczenia V^ykonawca obowiazany-jest

poinformowac Zamawiajacego. z odpowiednim, wyprzedzeniem. Zmiana fbrmy zabezpieczenia

zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

3. W okresach przyslugujacych Zamawiajaceiiiu na zwrot zabezpieczenia (odpoWiednio' 70 % d 3d%),'

Zamawiajacy nie moze zostac- pozbawiony mozliwbsci wyst^ienia z roszczeniem z tytuhi

zabezpieczenia nalezytego wykonania umo"^, jezeli zdarzenie uzasadniajace roszczenie Wyst^iio

w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie d'okumentu -

w okresie waznosci dokumentu).

4. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostana zgodhie z art 151 Prawa zamowieh

publicznychv Zabezpieczenie nalezytego wykonania umoWy zostanie zwrocone w terminie do 30 dni

liczac od dnia podpisania protokolu odbioru jakosciowego do wysokosci 70 % wniesionego

zabezpieczenia. Ppzostale do 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania uniowy

zostanie zwrocone nie pozniej niz W 15 dniu po uplywie okresu r^kojnii za wady.

5.

§9

UmoWa o zachowaniu poufiiosci w NFZ

1. Osoby biorace udzial w realizacji umowy ze strony WykonawCy, osoby po strbnie Wykonawcy

nadzorujace umow?, a takze majace bezpOsredni dost^p do sprz^tu Zamawiajacego w zwiazku

z realizacja niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobpwiazah z .tytulu gwarancji i-r^kojmi

za wady, zobowiazane sa do zachowania.w tajernnicy wszelkich infotlnacji poufnych dotyczacych

• Zaihawiajacego, W tym tecMcznych, finansowych, handlowych, pirawnychi organizacyjnych, danych

9
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osobowych podstawowjrch, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie

od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykpnawca odpowiada za dqchowanie tajemnicy

rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi postuguje si? "wykonuj^c obowi^zki wynikaj^ce z niniejszej

umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie "powyzszych nakazow spoczywa na

Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegotawia zawarta w dniu dzisiejszym .pomi?dzy Stronami Umowa

o zachowaniu poufnosci w NFZ stanowi^ca zaiacznik nr 3 do hiniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze nieziozenie Os"wdadczenia p zobowi^zaniu do zachowania

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zachodz^

przeslanki do ziozenia takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiaj^cegp do naliczenia Wykonawcy kary

umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze

do powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania

poufnosci stanowi zat^cznik dp Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zama\daja.cego zobowi^zane sa do zachowania w tajemnicy informacji

zastrzezonych jako tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych

w obowi^zujacych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania

tych informacji oraz ich zrodla.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzula informacyjna dotycz^ca RODO* oraz ze wypelnil

obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizyczriych, od ktorych

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

gdy obowiazek taki spoczywa na Wykonawcy. — dotycfoi

*KODO -.roi^oi^d^nie Parlamntu Europejskiego i Radj (UE) 20161679 ̂(^dnia 27 kwietnia 2016 r w sprame ochronj
osob fis^c^nych w s^pTt;etwart^mm danych osobowych i w sprawie swobodnego prs^eplywu.takich danych ora\ uchyknia
(fyrektyny 95I461WE (o^olne ros^pon^d^enieg ochronie danych) (Ds(. Urz- UEE 119 ̂04.06.2016).

5. lOauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem 'oswiadczenia

o zobowiazaniu do zachowania poufnosci stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej umowy. Podpisane

przez pracownikow Wykonawcy oswiadczenia, Wykonawca przedklada osobie, o ktorej mowa.

w § 4 ust.l, niezwlocznie po zawarciu umowy.

§10 ,

1. Zamawiaj^cy dopuszcza na etapie realizacji-umpwy mozliwosc dostarczenia przez Wykonawc?, na jego

pisemny wniosek, innego modelu sprz?tu tego samego producenta (tj. odpowiednio komputera

przenosnego lub monitora) niz model wskazany w ofercie zlozonej przez Wykonawc?

w zamowieniu nr 22/pn/2020, pod warunkiem i^cznego spelnienia ponizszych przeslanek:

a) inny model sprz?tu tego samego producenta b?dzie spelnial wymogi opisane w zamowieniu

nr 22/pn/2020, tj. nie b?dzie gorszy od modelu wskazanego w zal^czniku nr 1 do umowy;
• b) cena za inny model sprz?tu nie b?dzie wyzsza (tzn. moze bye nizsza) od ceny za model wskazany

w zal^czniku nr 1 do umowy;

c) Wykonawca przedlozy Zamawiaj^ceniu pisemne oswiadczenie producenta (lub przedstawiciela

producenta) sprz?tu potwierdzaj^ce, iz model sprz?tu wskazany w zat^czniku nr 'l do umowy nie

jest mozliwy do dostarczenia przez Wykonawc?. Pod poj?ciem „producent" uzytym w zd.

poprzednim nalezy rozumiec rowniez „przedstawiciela producenta". Pod poj?ciem „przedstawiciel

producenta" nalezy zas rozumiec podmiot formalnie upowazniony przez producenta do wykonania

.w|imieniu producenta okreslonych czynnosci.
1£
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2. Zasady opisane w ustl znajd^ odpowiednie zastosowanie w przypadku zamiaru dostarczenia przez

Wykonawc? innego modelu procesora komputerowego tego samego.produceiita niz model wynikaj^cy

z oferty zlozonej w zamowieniu nr 22/pn/2020.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 i ust. 2, wymaga sporz^dzenia pisemnego aneksu do umowy

poprzedzonego pisemn^ zgod^ Zamawiaj^cego. Zmiana ta nie ma wplywu na bieg terminu wykonania

umowy.

§11.

Mechanizm podzielonej pl'atno^ci - je:zeli dotyczy

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b^dzie realizowal piatnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej platnosci tzw. split payment, wyi^czriie przy piatnosciach bezgotowkowych -.polecenie

przelewu lub polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub usiug wymienionych w zal^czniku

nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (D2.U.2020 poz. 106 ze zm.).

2. Mechanizm podzielonej platnosci nie b^dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia

pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np; odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia

zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk^ 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod^ na dbkonywanie-przez Zamawiaj^cego platnosci w systemie

podzielonej platnosci.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany.we wszystkich wystawionych przez Wykonawc^

fakturach jest rozliczeniowjmi rachunkiem firmowym — rachunek VAT.

§13

Postanowienia koncowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w \syniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r.' Prawo zamowien publicznych.

2. Kazdorazowa zmiana . postanowien - niniejszej. umowyj przy uwzgl^dnieniu wyj^tkow. w niej

przewidzianych, wymagac b^dzie formypisemnej pod rygorem niewaznosd. :

3. Przez dni robocze nalezy rozumiec dni od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie

dni ustawowo wolnych od pracy.

4. W sprawach nieuregulbwanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

5. Umowa b^dzie realizowana zgodnie z oferty Wykqnawcy zlozon^ w zamowieniu nr 22/pn/2020.

6. Ewentualne spory powstale na tie stosowania niniejszej umowy, Strony poddaj^ rozstrzygni^du s^du

wlasciwegb dla siedziby Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiegp ■ Narodowegp Funduszu Zdrpwia

(Katowice).

7. Umowa zostala sporz^dzona w trzech jednobrzmif^cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

/otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

^ ̂ AMAWIAJ4CY- \mCONAWGA

mgr Teresa Uzdows^-^

Zal^cznik nr 1 - opis przedmiotu umowy
Za^cznik nr 2 - kalkulacja cenowa « e T "ktI If
Zal^cznik nr 3 - umowa o zachowaniu poufnosci ' NAGZpLNM^
Zal^czniknr4 — pelnomocniccwo '^ydzialu Adminjilf^yj^P*GospOOarczego

1  ' -poufno'sei^^rch . S^j^skicgo Oddzialu Wojcwddzkiego
^  Narodowcwmaduszu Zdtdmz w Katpwicach

Marius^Partyka '
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W mz

zawarta w dniu w Katowicach pomi?dzy:

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

reprezentowanym przez:

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

w irriieniu ktorego dziaia pelnomocnik:

Pan Piotr Nowak - Dyrektor ^l^skiego Oddziahi Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(pelnomocnictwo nr 737/2020 z dnia 05.10.2020 r. - kppia w zalgczeniu),

zast^powany przez dalszego pelnomocnika:

(petnomocnictwo nr z dnia - kopia w zalqczeniu),

zwanym dalej Zamawiaj^cym,

a

z siedzib^ w ^ , adres: wpisanym do pod numerem

; NIP: REGON: wysoko^d. kapitahi zakladowego:

zl /je^eli dptyczy/,

w imieniu kt6rego dziata: - zwanym dalej „Wykonawcg",

0 tre^ci nastppuj^cej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktdrej przedmiotem jest dostawa komputerdw

przenoSnych wraz z osprz^tem, zwanej dalej „umow^ podstawow^", Strony w celu wla^ciwej ochrony danych

poufiiych udostppnianych wzajemnie'w trakcie realizacji umowy podstawowej post^awiaj^, co nastppuje:

§1

Ilekrod w niniejszej umowie u2yte zostaj^ wyrzzy „Infprmacje Poufiie".oznaczaj^ one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pi^mie lub zapisane w inny sppsob, dotycz^ce

spraw, plan6w dzialalno^ci Zamawiaj^cego lub przedsipwzipd Z^awiaj^cego zwi^zanych z realizacji

umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone. pomipdzy przedstawicielami Stron w zwi^zku z realizacji umowy

podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiajicego, ktdre zostaly utrwalone

w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowii Informacji Poufiiej,.informacje, kt6re w dacie ich ujawnienia si powszechnie znane lub jawne.

§2 .
1. Z uwaginaudostppnianie Informacji PoufhychWykonawcazobowiizuje sip do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych, niezaleZnie od^ formy, w jakiej zostaly mu
przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufiiych wylipznie na uzytek prowadzonej wsp61pracy w zakresie realizacji

umowy podstawowej; ,

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu -przechowywania wszystkich i^skanych Informacji

Poufiiych w czasie, gdy znajduji sip one w pdsiadaniu Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufiiych wylicznie osobom bioricym udzial w realizacji umowy podstawowej ze

strony Wykonawcy, ktdrym informacje te si niezbpdne dla prawidlowej realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania os6b, o kt6rych mowa w §2 ust.l pkt 4 niniejszej umowy, o poufiiym. charakterze

udostppnianych i przekazywanych im Informacji poufiiych, pouczenia ich w sprawie traktowania tych

Informacji jako poufiiych oraz odebrania od tych os6b o^wiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy

o zachowaniu poufiio^ci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufiiych w jakikolwiek spos6b, chyba

Ze wcze^niej w spos6b wyrazny udzielona zostanie na takg' czynnosd pisemna zgoda lub dokohanie

If Strona 1 z 4

y\



Nr zamdwienia: 22/pn/2020 zaf^cznik nr 3 do-umpwy - wz6r Umowy
,  , ozachowaniupoufno^ciwNFZ

■  czynno^ci jest obiektywnie niezb^dne w, zwi^zku z realizacj^ umowy podstawowej. Zamawiaj^cy

zobowiqzuje si? do ujawnienia Informacji Poufhych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom
biorqcym udziai w realizacji umowy podstawowej ze stroriy Wykonawcy, ktdre okatq uppwaznienie

Zamawiaj^cemu do udziatu w realizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiajqcego liib w przypadku zakonczenia wspolpracy, niezwlocznego zwrdcenia

Zamawiajqcemu lub zniszczenia na wiasny kos^ wszelkich materialdw zawieraj^cych jakiekolwiek

Informacje Poufhe wr^ ze wszystkimi kopiami b?dqcymi w posiadaniu Wykonawcy. Spos6b zniszczenia

materiaiow winien uzyskad pisemriq akceptacj? Zamawiajqcego.

2. W przypadku naruszenia przez 'Wykonawc? obowiqzkdw dotycz^cych Informacji Pou&ych, o ktdrych mowa

w niniejszej umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu-kar? umown^ w wysoko^ci 5.000,00 zlotych

/stownie: pi?d tysi?cy 00/100 zlotych/ za kaZdy przypadek ujawnienia Informacji Poufiiych, na- iiqdanie

Zamawiajqcego, wterminie dp 14dnilic2:qcoddatyotrzymaniawezwania.dozap}atykaryumownej.
3. Osoby biorqce udziai w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze pbejmuje wszelkie

osoby wystppujqce po stronie'Wykonawcy, w tym,r6wnie^ podwykonawcdw i dalszych ppdwykonawcdw) winny

zlo2yd o^wiadczenie zobowiqzujqce. ich do zachowania ,w tajemnicy Informacji Poufiiych - wedhig wzoru

okre^lonego w zal^czniku do niniejszej umowy. Ppdpisane o^wiadczenie/nia Wykonawca zobowiqzuje si? zloZyd

Zaraawiaj^cemu przed przyst^pieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez danq. osob?.

Obowi^zek powyZszy dotyczy w rdwnym stopniu, os6b wykonujqcych czynnoSci zwiqzane z wypelnianiem

zobowi^zan Wykonawcy z tytuhi gwarancji i rpkojmi za wady przedmiotu umowy podstawowej.
4. Lqczna wysoko^d kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu, nie moie przekroczyd

wysoko^ci 50% /slownie: pi?ddziesiqt procent/ wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w §7 ust.l

umowy podstawowej.

5. Zamawiajqcy zastrzega sobie pfawo do dochodzenia, na zasadach ogdlnych, odszkodowania za zawinione

wyl^cznie przez Wykonawc? ujawnienie Informacji Poufiiych, w wysoko^ci przewy^szajqcej kar? umownq,

' w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez .Stron? poszkodowan^ z tego .tytuhi, przekracza wysoko^d kary

umownej, o ktdrej mowa w. ust.2 lub w ust.4 niniejszego pm^agrafu.

6. Odpowiedzialno^d odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caly czas trwania umowy

podstawowej, jak rdwnieS: po jej zakoAczeniu lub wygasni?ciu, a tak^e w okresie gwarancji i r?kojmi, bez
wzgl?du na podstaw? prawn^ (tak kontraktowq, jak i deliktow^) i przyczyn? tej odpowiedzialho^ci, ograhiczona
jest do szkdd rzeczywistych. Ograniczenie i wylqczenie odpowiedzialno^ci nie obejfnuje:

a) przypadkdw wyrz^dzenia szkody z winy umy^lnej;

b) innychprzypadk6wokre^lonychbezwzgl?dnieobowi^^j^cymiprzepisamiprawa.
7. Ewentualni Podwykonawcy umowy podstawowej lub dalsi- Podwykonawcy winni zostad zobowiqzani przez

Wykonawc? do przestrzegania zobowi^zafi wynikaj^cych z niniejszej umowy.

1.

§3

Zobowiqzania okre^lone.w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufhych, ktdrych ujawnienie wymagane jest
od Wykonawcy na mocy obowi^zuj^cych.przepisdw prawa.

2. Jeieli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du bqdz innych uprawnionych organdw
do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufiiych, niezwlocznie zawiadomi na pi^mie. Zam'awiajqcego przed
dokonaniem Ujawnienia.

3. . Wykonawca zobowi^zany na mocy pbowi^ujqcych przepisdw prawa, wezwania s^du lub innych-uprawnionych
organdw,. do ujawnienia Informacji Poufhych, b?dzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufiiej wyl^cznie
w zakresie wymaganym prawem oraz zobqwi^zany do podj?cia wszelkich uzasadnionych 5rodk6w maj^cych na

celu upewnienie si?, te Informacje Poufiie sq traktowane jako poufhe.

Strona 2
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§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSC za przestrzeganie postanowieft riiniejszej umowy przez swoich pracownikdw

inne osoby, ktore b^d^ zaanga^owane w proces realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym

takze za podwykonawcdw i dals^ch podwykoiiawcdw).

§5 ■■

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiqzywania umowy podstawowej, ztym ie zobowiazanie do

zachowania tajemnicy i poufhoSci Informacji Pou&ych i pdpowiedzialno56 z tego.tytuhi, pozostaja w mocy takze po

wyga^ni^ciu niniejszej umowy oraz umowy podstawowej, nie wylqczajac 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 2adnych praw do Informacji

. Pou&ych przekazanych przez Zamawiajacego lub od niego uzyskanych.

§7 ■

1. Strony poddaja pod rozstrzygni^cie spor6w powstalych na gruncie niniejszej umowy, wlaSciwemu miejscowo ze

wzgl^du na siedzib? Zarnawiajacego (Katowice) sadowi powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduja zastospwanie w szczegdlnoSci przepisy
kodeksu cywilnego oraz irme obowiazujace przepisy prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewainoSci. -

§9

Zaiacznikiem do niniejszej umowy jest OSwiadczenie o zobowiazaniu do zachowania pou&oSci, ktdre stanowi jej

integralna cz^Sd.

§10

Niniejsza umowa sporzadzona zostala w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, jeden egzemplarz otr^miuje Wykonawca.

ZAMAWIAJi^CY WYKONAWCA

Naiodp^®

tarzyna

mgr Te}fsa UzdQvzi'^'--

KOORDYNATOR
ds. Zihtegrowanego SystemuZaraadzaiM^
w Sl^kim Oddziale Wojew6dzkim

Narodpwego FunduszibZdrowia w Katowicach

Paszkowski
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Zalacznik do Umowv o zachowaniu poufno^ci w NFZ - wz6r O^wiadczehia

(imi§ i nazwisko)

(nr PESEL)

O^WIADCZENIE

0 zobowi^zaniu do zachowania poufnoSci

Ja niiej podpisany, reprezentuj^c w dniu Wykonawc^ podczas realizacji umowy na dostaw^

kbihputerdw przenoSnych wraz z osprz^tem, z uwagi na udost^pnianie Ihfcrmacji Pou&ych, zobowi^je si? do;

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufhych uzyskanych .podczas -realizacji umowy

podstawowej w przedmiocie jak wy2ej, niezale^ie od formyj w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Pou&ych uzyskanych podczas realizacji umowy podstawbwej, p ktdrej mowa

w pkt I, wyl^cznie w celu realizacji umowy.

Wyra2:am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w'niniejszym o^wiadczeniu przez Narodowy

Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^ane z realizacji umowy.

MiejscowoSd, data Czytelny podpis

resa Uzdowii">
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Nrzamowienia: 22/pn/2020
zaf^cznik nr 5 do umowy -
wzor protokotu odbioru ilosciowego

Data, miejsce

Wykonawca: Zamawiaj^cy:

Protokol odbioru llosciowegO:

LP Nazwa Model IIosc Nr seryjny Cena

jednostkowa
brutto

-1

2 ■

3

4

• Suma:

Data dostawy:

Podpis i piecz^c
" Wykonawcy

Podpis i piecz^c
Zamawiaj^cego

I



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

Narodowy Fuhdusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawle, reprezentowany przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia, z ktoryni mog^ si? Pahstwo kontaktpwac w nast?pujqcy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa; ul. ]Rakowiecka.26/30
■ za pomoc4 platformy ePUAP; NFZ-Gentrala/SkrytkaESP
" e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

DATigBHSillgBllgiP^
Prezes NFZ wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Pahstwem w sprawach
dotycz^cych przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw zwi^anych z przetwarzaniem danych z
ktorym mogq si? Pahstwo kontaktowac w nast?pujqcy sposob;
■ listownie na adres siedziby administratora: j.w.
■ za pomoc^ platformy ePUAP: j.w.

■ e-mailem: iod@nfz.goy.pI

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

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

Odbiorc^ Pahstwa danych osobowych mog^ bye osoby lub podmioty posiadajqce, upowaznienie do
po^skiwania danych osobowych na postawie przepisow prawa powszechhie obowi^ujacego (w tym na
podstawie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dpst?pie do informacji publicznej oraz ustawy'z dnia 27
sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowahych ze srodk6w publicmych). Dane
osobowe moga zostac przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych ̂ warl umow?
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pahstwa dane osobowe moga bye rowniez przekazywane
do pahstwa trzeciego na podstawie obowiazujacych przepishw prawa powszechnie obowiazujacego.

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

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



■ dost^pu do tresci swoich dahych osobowych;
■ sprostowania danych osobowych;
■ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
■ wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
Ka^de z w/w ̂ :^dah-pstanie rozpatrzone zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiegq i Rady
(UE) 2016/679'z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrofiy os6b fizyczhych w zwi^ku z przetwarzaniem
danych osobowych i w'sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE
(Ogolne rozporz^dzenie o ochrohie d^ych).
it: O^WOGU POM
Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest dobrowolne, ale moze wynikac. z przepisow prawa
£Owszechnie obowiqzuj^cego, a ich nie podanie uniemozliwi zawarcie i realizacj? umowy.
iiyiNFORMACJA^ W ZAlSSmE^^tlfOMATYZO^^
l^PRAZPROFILQWANIA
Pahstwa dane nie poshi:s^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rdwniez profilowania.

ir .



Nr zambwienia: 22/pn/2020
Zaf^cznik nr do umowy-wz6r oSwiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci.

(imi^ i naswisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnoki
dia pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawcy podczas realizacji umowy nr
-w siedzibie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowi^je
si^ do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich InformacjkPoufhyCh u;^skanych-podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej jest dostawa komputerow przenoshych "^raz z psprz^teih w okresie realizacji
zamowienia, a takze po wygasnipciu lub rozwi^zaniu umowy, niezafe^ie od formy, w jakiej zostafy mi
przekazane; . "

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

miejscowosc, data . czytelny podpis

esamar re



Nr zamowienia: 22/pn/2020 wzor infqrmacji, o ktorej mowa w art. 91 ust3a pzp
oraz podziehnapfatnosc

I. Informuj?, iz wybor ztozbnej przeze mnie dferty*:
* w zaleznosci od sytuacji naiezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzl* do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgpdnie

z przepisami 0 podatku pd towarow i usiug.

, 2) prowadzi* dp powstania u Zamawiajqcegp obowi^zku podatkowego zgpdnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazujp

ponizej:

a) nazwp (rodzaj) towaru/uslugi,' ktorego dostawa/swiadczenie bpdzie prowadzic

do powstania u Zamawiaj^cego pbowi^zku. podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku pd towarow 1 ustug:

b) wartosc towaru/ustugi, o ktprym mbwa pod Jit.a, bez kwpty- podatku VAT, tj. cena

netto:

II. jnformuj^, jz zaptata wjnna zostac dokonana:
** w zaieznosci od sytuaeji naiezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastosowania** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

2) z zastosowaniem**:mechanizmu podzielonej ptatnosci,

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

(Wykonawca moze spprzpdzic stosowny zat^cznik, zawierajpcy wykaz towarow lub usiug)

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

Imip i namisko upeinomocnionego przedistawiciela Wykonawcy;

Dafa

A

podpis

mgrefssa Uzdowska



Nr zamowienia: 22/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktprym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykpnawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

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

Na potrzeby postepowariia o udzielenie zamowienia publicznego pn. dostawa kpmputerow

przencsnych wraz z osprz^tem, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial

Wojewodzki w trybie przetargu nieograniczonego, oswiadczanl, co nast^puje: -

L, OSWIADCZENIE DOTYCZ^CE WYKONAWCY

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

dotycz^c3mi Wykonawcy:

A. 05\wadczam, ie nie podlegam wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23

ustawy Prawo zamowien publicznych.

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

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majqcci ̂ astosowank podstawy

wykluc^nia spomd uymienionjch art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustany

Uwaga! Zgodme z art 24 ustS 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 sa
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrzadzonej
przestQpstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznana krzywd^ lub
naprawienie szkody,-wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprac? z organami scigania
oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, orgat^acyjnych i kadrowych, ktore sa odpo'vwednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniii
wykonawcy. Przepisu art 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?dacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie uplynal okreslony w.tym wyroku okres obOwiazywania tego zakazu.



Nrzamowienia: 22/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mpwa w art..25a ust.l pkt 1 pzp

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, zew zwi^zku 2 podstaw^ wykluczenia,

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

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

IL 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 ust. lb pzp).

OSWIADCZENIE DOTYCZ^CE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam,' ie wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach .. aktualne

i zgodne 2 prawd^ oraz zostaly przedstawione z peln^ swiadomosci^ konsekwencji "v^rowadzenia

Zamawaj^cego w bt^d przy przedstawianiu informacji.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Wn

wgr Tetg^ UzdowsKa



Nr zamowienia: 22/pn/2020 wzor oswiadczenia- grupa kapitalowa - Pakiet n

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPIT^OWEJ

I  ;•

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

Przez grup^ 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 ze zm.) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow,

ktorzy kontrolowani w spos6b"bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^bibrc?, w tym rowniez

tego przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez " Zamawiaj^cego na stronie intemetowej

www.nfz-katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty w post^powaniu majj^cym za przedmiot:

dostaw^ komputerow przenoShych wraz z osprz^tem.

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej grupy kapitaiowej, o ktorej mowa

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

II. GS"^adczam, iz liale^^ do - tej , samej grupy kapitaiowej, o ktorej mowa

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

*nale:£y wskazac jedn^ z opcji: I albq II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia mpze przedsta"vwc dowody,

ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadz^- do zaklocenia konkurencji w ppst^powaniii

o udzielenie zamowienia.

Imi^ i iiazwisko upelnpmocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis

/Dgr Teresa


