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Nr zam6wienia: 6/pn/2020

I. Nazwa (firma^ oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial 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 zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwiefi publicznych (j.t. Dz.U.2019.1843 ze zm.).

Rodzaj zamdwienia: usiuga.

Warto^d zamdwienia jest mniejsza nit 139.000 euro.

Numer postfpowania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 6/pn/2020. Wykonawcy

we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni S4 o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej dalej tak2e „SIWZ" mowa jest

o "pzp" lub „ustawie", nale^y przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwied publicznych.

Ilekrod w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", naleiy przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki

Narodowego Funduszu Zdrowia (Slqski OW NFZ lub ^l^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach"
nale2y przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest

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

Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze i^dad zamawiaj^cy od wykonawcy

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

III. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest ^wiadczenie ushigi transmisji danych pomi?dzy siedzib^ Sl^skiego OW NFZ

w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami, zgodnie z SIWZ, w tym z formularzem opis przedmiotu

zamdwienia oraz wzorem umowy.

Kod Wspdinego Slownika Zamdwied (CFV): 72. 31.80.00-7 ushigi przesyhi danych.

Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegata na warunkach okre^lonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik

do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy.

2. Wykonawca, ktdry zaproponuje rozwi^zanie techniczne zwi^zane z instalacj^ nowej infrastruktury technicznej

w danej lokalizacji /np. montai dodatkowej instalacji lub urz^dzen (np. na dachu, elewacji lub innych

pomieszczeniach danego budynku) poza istniej^cym w danej lokalizacji okablowaniem albo dokonanie zmian

w istniej^cej infrastrukturze/, zobowi^ny jest zlo^d w formularzu oferty oSwiadczenie, it przed zloieniem oferty

dokonal stosownych uzgodnied z wta^cicielem danego obiektu w kwestii przyj?tych rozwi^an technicznych

zwi^zanych z uruchomieniem ushigi w danej lokalizacji, uzyskuj^c jego akceptacj? (na pi^mie lub poczt^

elektroniczn^ e-mail).

a) W przypadku obiektdw stanowi^cych wlasno^d NFZ (Katowice ul. Kossutha 13, delegatura w Cz?stochowie,

delegatura w Rybniku) - uzgodnieh nale^ dokonad z jedn^ z osdb wskazanych poniiej:

Pan Adam Szymura, tel. 32 735 16 42 lub

Pan Marcin Rzeszotarski, tel. 32 735 16 38,

adres e-mail: inwestvcie@nfz-katowice.pL

godziny urz?dowania: od poniedzialku do pi^tku w godz. od 8.00 do 16.00.

Uzgodnienie winno przedstawiad proponowane przez Wykonawc? rozwi^zanie techniczne uruchomienia ushigi,

w szczegdlno^ci: przebieg trasy kabla wewn^trz budynku, szczegdly przyl^cza i wej^cia do budynku, sposdb
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umocowania (montaiu) anteny na dachu budynku b^d^ elewacji etc. Przejkia przez strefy poiarowe winny by^

zabezpieczone mas^ ognioodpom^.

W celu dokonania uzgodnienia mog^ zosta(i przedstawione przez Wykonawc^ szkice b^dz fotografie z naniesionymi

trasami.

Wskazana wyiej osoba/osoby zaopiniuje przedto^one przez Wykonawc? rozwi^zanie techniczne w terminie do 2

dni roboczych licz^c od dnia przedtotenia (na pi^mie lub poczt^ elektroniczn^ e-mail) przez Wykonawc^.

b) W przypadku obiektdw nie stanowi^cych wlasno^ci NFZ (delegatura Piekary Sl^skie, delegatura Bielsko-Biata,

Centrum zapasowe) - wszelkie uzgodnienia w zakresie rozwi^zan technicznych zwi^zanych z uruchomieniem

ushigi w danej lokalizacji Wykonawca przeprowadza z wJa^cicielem/administratorem danego obiektu:

- Bielsko-Biala, tel. 508 299 508

-  Piekary Slqskie, tel. 697 909 400

-  Centrum zapasowe, tel. 32 338 24 00.

Uzgodnienie (akceptacja) winno nast^pid na pi^mie b^dz za po^rednictwem poczty elektronicznej e-mail.

• Uzgodnienia, o ktdrych mowa powyzej, winny bye dokonane przed zloZeniem oferty.

Uwaga! Wszelkie koszty zwi^zane z instalacj^ nowej infrastruktury technicznej w danej lokalizacji w rozumieniu

przyj^tym powyzej, w tym ewentualne koszty dokonania przez Wykonawc^ uzgodnieh z wta^cicielami/

administratorami obiektdw, koszty montaiu urz^dzed wewn^trz oraz na zewn^trz budynku oraz koszty zwi^ne

z ich utrzymaniem, obci^Zaj^ wyl^cznie Wykonawc?. Wykonawca ponosi takie koszty zwi^zane z ewentualnym

utrzymaniem infrastruktury technicznej.

Uwaga! Zamawiaj^cy wymaga, aby styk w Katowicach przy ul. Kossutha 13 oraz styki w delegaturach byly

stykami zapasowymi do transmisji danych realizowanej w ramach umowy zawartej z Wykonawc^ 3S S.A.

z siedzib^ w Katowicach. W zwi^zku z tym, wymagane jest uiycie rozdzielnej infrastruktury w stosunku do

wykorzystywanej do realizacji ww. umowy. Przez rozdzieln^ infrastruktury Zamawiaj^cy rozumie wykorzystanie

niezale±nych kabli ^wiatlowodowych, brak wspdlnych urz^dzeh aktywnych (np. przel^cznikow) i innych

pojedynczych punktdw awarii (np. anteny, zasilanie).

3. Warunki platnosci: warunki platno^ci zostaly okreslone we wzorze umowy.

4. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moiliwoki skladania ofert czy^ciowych.

2) Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwo^ci skladania ofert wariantowych.

3) Zamawiaj^cy nie przewiduje motliwo^ci udzielenia zamdwieh, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.

4) Jyzyk postypowania.

Wyja^nia siy, iz zgodnie z zasad^ wyraZon^ w art. 9 ust. 2 pzp, postypowanie o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzi siy w jyzyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwieh publicznych wi^Ze siy z regulacj^

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o jyzyku polskim (j.t. Dz.U.2019.1480), ktdra formuhije zasady uZywania jyzyka

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

polskim w art. 11 stanowi, iZ art. 5-10 tejZe ustawy nie dotycz^ miydzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo

stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen

pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w jyzyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

5. Podwvkonawstwo.

• Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moZe powierzyc wykonanie czysci zamdwienia podwykonawcy.

• Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp Zada wskazania przez Wvkonawcy czysci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm podwvkonawcdw

(patrz formularz oferty).

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

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

•Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zambwien na ushigi, ktbre maj^ bye wykonane w miejscu
podlegaj^cym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy i^da, aby przed przyst^pieniem do
wykonania zambwienia Wykonawca, o ile ju2 znane, poda} nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcbw i osbb do kontaktu z nimi, zaanga2owanych w takie ushigi.

Uwaga; stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nale2y rozumiec uraow? w formie

pisemnej o charakterze odpiatnym, ktbrej przedmiotem ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz^^b

zambwienia publiczneeo. zawart^ mi^dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a innym podmiotem

(podwykonawc^), a w przypadku zambwien publicznych na roboty budowlane takze mi^dzy podwykonawcq

a dalszym podwykonawc^ lub mi^dzy dalszymi podwykonawcami.

W zwi^ku z powy2szym podwykonawc^ nie b^dzie producent urz^dzeh wykorzystanych do realizacji niniejszego

zambwienia, o ile zakup nie zostal lub nie zostanie dokonany sci^le w celu wykonania przedmiotowego zambwienia

0 udzielenie zambwienia publicznego.

6. Zamawiaiacv nie wvmaga zatrudnienia przez Wvkonawc^ na podstawie umowv o prace osbb wvkonuiacvch po

stronie Wvkonawcv czvnno^ci w zakresie realizacii zambwienia. Stwierdzono brak przeslanek. o ktbrvch mowa

w art. 29 ust.3a pzp.

IV. Termin I mieisce wykonania zambwienia

1. Termin wykonania zambwienia: w okresie 24 miesi^cy, tj. od dnia 13.07.2020 r. do dnia 13.07.2022 r.

Uruchomienie ushigi (rozpocz^cie ̂ wiadczenia ushigi) winno nast^pib najpbzniej w dniu 13.07.2020 r.

Zastrzega si^, it je2eli zawarcie umowy nast^pi po dniu 29.06.2020 r., termin wykonania zambwienia zostanie

okre^lony nast^puj^co:

„Wykonawca zobowi^zuje si? ̂ wiadczyb ushig? w okresie 24 miesi?cy licz^c od dnia uruchomienia ushigi.

Uruchomienie ushigi (rozpocz?cie ̂ wiadczenia ushigi) nast^pi w ci^gu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

(zakonczenie swiadczenia ushigi nast^pi w dniu odpowiadaj^cym nazw^ lub dat^ dniowi rozpocz?cia Swiadczenia

uslugi - zgodnie z art. 112 k.c.)."

2. Miejsce wykonania zambwienia:

Katowice, ul. Kossutha 13 (wlasno^d NFZ);

Katowice, ul. Gospodarcza 12 (Centrum zapasowe; najem);

Rybnik, ul. 3 Maja 29 (wiasno^b NFZ);

Bielsko-Biala, ul. Karpacka 24 (najem);

Cz?stochowa, ul. Czartoryskiego 28 (wlasnosc NFZ);

Piekary Sl^skie, ul. Ko^ciuszki 22 (najem).

V. Warunki udzialu w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zambwienia mog^ ubiegab si? Wykonawcy, ktbrzy:

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spehiiaj^ warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu
0 zambwieniu. W niniejszym post?powaniu nie stawia si? iadnych warunkbw udziahi w post?powaniu,

o ktbrych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).

Ad.l) Art. 22 ust.l pkt I pzp - niepodleeanie wvkluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzib podstawy wykluczenia, o ktbrych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-pkt
23 pzp.
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W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sWada wraz z ofert^ o^wiadczenie o niepodleganiu

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 SIWZ, zai w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sktada r6wnie2 o^wiadczenie wskazane

wpkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mo2e przedstawi6

dowody na to, ie podj^te przez niego ^rodki wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci

udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zados6uczynienie

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

wsp6tprac? z organami ̂ cigania oraz podj^cie konkretnych 5rodk6w technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

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

nieprawidlowemu post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, je^eli 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 mo2e wykluczyd Wykonawc? na kaidym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ustl pkt 2 pzp - Zamawiaj^cy nie okre^la (nie stawia) zadnych warunkdw udzialu

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

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

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelni6 kaidy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia.

VA. Podstawv wykluczenia. 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 potwierdzaiacvch snelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia

1. Do ofertv Wykonawca dotacza:

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

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ie Wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spebiia warunek udzialu w post?powaniu /przy czym Zamawiaj^cy nie okre^la (nie stawia) iadnych warunkdw
udziahi w post?powaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp (art. 22 ust lb pzp)/.

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

braku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp.

W przypadku przynale^o^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca mo^e zlo2yc wraz z oSwiadczeniem

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

konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamdwienia.

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

dokumentdw (...).

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

(r
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3. W przvpadku wsp61nego ubiegania sie o zam6wienie przez Wvkonawc6w:

1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kaidy z Wykonawc6w wspolnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia.

2) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ, sklada ka^dy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?

o udzielenie zamdwienia.

4. Forma o^wiadczen i dokumentdw.

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

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

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

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

Zamawiaj^cy nie dopu^cil rdwniei moiliwo^ci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uzyciu ̂ rodkdw

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

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

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

skladania dokumentdw lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy uiyciu ̂ rodkdw komunikacji

elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra

Przedsi?biorczoki 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 Ze:

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

w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno^d z oryginalem,

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

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

»Pehiomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie kopii poswiadczonej notarialnie/odpis notarialny.

UWAGA! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty

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

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

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

SIWZ dla pelnomocnictw.

»PoSwiadczema za zgodnoSd z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnoSciach

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

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kaidego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie

dokumentdw).

»Zamawiaj^cy mole l^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie poSwiadczonej kopii dokumentdw

lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlolona kopia jest nieczytelna lub budzi

w^tpliwoSci CO do jej prawdziwoSci.

»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,

dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny byd skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.

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

Jeleli Wykonawca nie zlolyl oSwiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oSwiadczeh lub dokumentdw

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

przeprowadzenia post?powania, oSwiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane

przez Zamawiaj^cego w^tpliwoSci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlolenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
5
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udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba 4e mimo ich zloienia, uzupelnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaZnienie

post^powania.

Jewell Wykonawca nie z\oiy\ wymaganych pelnomocnictw albo z\oty\ wadliwe petnomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zio^enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba mimo ich zioienia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewainienie post^powania.

Zamawiaj^cy wzywa takZe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztoienia wyjasnien dotycz^cych o^wiadczeh

lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^ny do zJo^enia oSwiadczeh lub dokumentdw potwierdzaj^cych 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 moie je uzyskac za pomoc^ bezptatnych i ogdlnodost^pnych baz danych, w szczeg61no§ci

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

realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 oraz z 2019 r. poz. 1446).

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce dostfpno^ci o^wiadczeh 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, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez

Wykonawcy o^wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku, o kt6rym mowa powy^ej, Zamawiaj^cy mo^e od Wykonawcy przedstawienia thimaczenia

na j^zyk polski wskazanych przez Wykonawcy i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj^cego dokument6w.

Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie z tei mozliwo^ci wvmaea wskazania przez Wvkonawce

skonkretvzowanvch o^wiadczeh lub dokumentdw.

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

rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, kt6re znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczeg61no5ci o^wiadczeh lub

dokumentdw przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu

potwierdzenia okoliczno^ci, o kt6rych 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 rozporzgdzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie

z tei mozliwo^ci wvmaga wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch oswiadczeh lub dokumentow.

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

w niniejszym postfpowaniu.

7. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym po$t?powaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona6 oceny ofert, a nast?pnie zbada6, czy Wykonawca,

ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

» Jeieli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moie

zbadad, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, ktbry zlozyl ofert? najwyzej ocenion^ sposrod pozostalych ofert.

VIL Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

oswiadczeh lub dokumentdw. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

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

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

lub przy uiyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu

ushig drog^ elektroniczn% tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzeieniem, \t oferta winna zosta6 zlo^ona pod
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rygorem niewaino^ci w formie pisemnej, pehiomocnictwo winno zosta6 ziotone z zachowaniem formy okre^lonej

w pkt X lit. B SIWZ (r6wnie^ w przypadku jego zioienia w wyniku wezwania, o kt6rym mowa w art. 26 ust.3a

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

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

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

w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl^dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra

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

dokumentow, 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 u^ciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 iipca 2002 r. o §wiadczeniu ushig

drog4 elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za po^rednictwem poslahca.

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

po^rednictwem faksu lub przy u±yciu Srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 Iipca

2002 r. 0 ̂wiadczeniu uslug drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kaida ze stron na i^danie drugiej

strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy okreslonym

w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd

skladane na adres: Sl^ski OW NFZ 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 wyjaSnienie treSci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nieh
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwieh publicznych. Zamawiajqcy jest obowi^any udzielid wyjaSnieh
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jeZeli warto^d zamdwienia
jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
Ze wniosek o wyjasnienie tre^ci SIWZ wptyn^l do Zamawiajgcego nie pdzniej niZ do konca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. JeZeli wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnieh, Zamawiajqcy
moZe udzielid wyjaSnieh albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moZe przed uplywem terminu skladania ofert zmienid treSd SIWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jeZeli koniec terminu do wykonania czynnoSci przypada na sobot? lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:
Agnieszka Broniewicz- Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwieh Publicznych,

adres e-mail: zamowieniapubliczne@.nfz-katowice.pi.

^III. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.4 pzp Zamawiaj^cy Z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokoSci:
2 000,00 ziotych (slownie: dwa tysiqce 00/100 ziotych).

2. Wykonawca moZe wnieSd wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:

1) pieni^dzu.



Nr zam6wienia: 6/pn/2020

2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach sp61dzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym,

Ze por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^Znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu naleZy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany poniZej:

BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

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

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^ch 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niZ pieni?Zna, Wykonawca obowi^any jest zlozyc dokument

- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410.

Tre^6 takiego dokumentu nie moZe warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadno^ci Z^dania wyptaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dniad

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waZnoki^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy

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

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzien, w kt6rym uptywa termin skladania

ofert. Wadium winno mie6 charakter bezwarunkowv i nieodwotalnv.

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

Przez wniesienie wadium rozumie si? zloZenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw 5rodk6w

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

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

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

w spos6b nieprawidtowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

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

skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moZe przedhiZyi termin zwiqzania ofert^, z tym

Ze Zamawiaj^cy moZe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi^ania ofert^, zwrocid si? do
Wykonawc6w o wyraZenie zgody na przedluZenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluZszy jednak niZ 60 dni.

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

4. PrzedluZenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhiZeniem okresu waZnoici

wadium albo, jeZeli nie jest to moZliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluZony okres zwiazania ofert^.

JeZeli przedluZenie terminu zwiazania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek

wniesienia nowego wadium lub jego przedluZeniadotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybranajako

najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przv20towvwania oferty

A. Wykonawca winien wypelnic formularze (w tym wzory o^wiadczeh) w spos6b trwaly poprzez wpisanie

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

caly formularz nie dotyczy Wykonawcy naleZy wpisa6 "nie dotyczy" i podpisac. Wszelkie dodatkowe, a konieczne -

zdaniem Wykonawcy - informacje naleZy umiescid w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez

Wykonawc?. Wykonawca winien przygotowad i zloZyd ofert? z wykorzystaniem wzor6w formularzy oraz innych

zalqcznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku edytowania, kopiowania lub przepisywania formularzy,

Wykonawca zobowi^any jest nie dokonywac^ zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si? we wzorach

formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

UWAGA! Zamawiaj^cy udost?pnia na stronie intemetowej Sl^skiego OW NFZ formularze oraz o^wiadczenia
niezb?dne do sporz^dzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). JeZeli Wykonawca edytuje formularz

(a-
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lub oSwiadczenie, zobowi^zany jest doktadnie przeczytad jego tre§(5 oraz por6wna6 z oryginalnym zapisem SIWZ
w formacie pdf.

UWAGA! Dla ocenv, czv tresi^ ofertv odpowiada tre§d SIWZ decvduiaca iest wersia SIWZ w formacie odf.

zawieraiaca skan podpisu Dvrektora Slaskie20 OW NFZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tresc kaidego z przedktadanych w ofercie formularzy i oSwiadczen.
W przypadku, gdy treit oferty nie b^dzie odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrze2eniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta
podlegala b^dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc^ musz^ byi podpisane przez osoby upowainione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^zart o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upehiomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi^ po^wiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) naleiy dol^czy^ do

oferty. Oferty, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowa2niona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowainion^ zostanie uznana za niewainq.

C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

D. Oferty Wykonawca proszony jest dostarczyc w nast^puj^cej formie: w zamkni^tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

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

Przetarg nieograniczony - Nr 6/pD/2020

Ustuga transmisji danych

NIE OTWIERAC PRZED: 2.9..Uix..2020 godz. 11.30

Jeieli oferta jest wysylana za pomoc^ przesyiki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczy6,

te przesylka zawiera oferty oraz wskaza6 numer post^powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnoSci

za nast^pstwa spowodowane brakiem wtaSciwego zabezpieczenia oferty tub brakiem ktdrejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wlozenie do koperty jw. wypehiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 18 formularza oferty,

z uwzgl^dnieniem uwag do zat^cznikow.

W przypadku oswiadczeh lub za§wiadczeh skladanych przez Wykonawcy zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedslebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, 2e nie mog^ byt one udost^pnione innym uczestnikom post^powania,

Wykonawca powinien umiekid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALi^CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSl^BIORSTWA" lub oznaczyiS je w inny widoczny spos6b.

Uwaga! Tajemnic^ przedsi^biorstwa 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 tajemnicf przedsi^biorstwa rozumie sif informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne

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

zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sif tym rodzajem
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informacji albo nie sq latwo dost^pm dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania ich wpoufhosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowigcych tajemnic^ przedsi^biorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuezciwej konkurencji, je^eli Wykonawca, nie p6iniej niz w terminie
sktadania ofert, zastrzegk ze nie mogq bye one udost^pniane oraz wvkazak i± zastrzeione informacje
stanowi^ tajemnic^ przedsi^biorstwa. Wykonawca nie mo^e zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moie z\oty6 tylko jedn^ ofert? na caie zamdwienie. Ofert? sktada si? w formic
pisemnej pod rygorem niewamoSci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zioienie oferty w postaci elektronicznej.

G. TreSd zloionej oferty musi odpowiadad treSci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoIicznoSci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mogq wspdinie ubiegad si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?
o udzielenie zamdwienia musz^ zalgczyd do oferty petnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy

winni ustanowid neinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo
do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pehiomocnictwa winien
odpowiadac zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposdb wypelntania lub przygotowania formularzy lub oSwiadczen:

1) formularz oferty

formularz opis przedmiotu

zamdwienia

nale2y wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" moZe byd uZyta piecz?d firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODA(!: CEN^
OSTATECZNA OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAMOWIENIA,
zgodnie z formularzem kalkulacja cenowa;

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

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

wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

oraz podzielona platno^d

wzdr o^wiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1

naleZy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?
o^wiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

naleZy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

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

wzdr o^wiadczenia - grupa

kapitalowa

nalezy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zioiyd

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

(a~.
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XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert? nale2y w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pok6j nr 208A (II pi?tro),

w terminie do dnia godziny 11.00.

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

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

przychodz^ca do ^l^skiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej
kwarantannie. Wykonawca proszony jest o uwzglfdnienie niniejszego przy skladaniu ofert.

2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktora zostala zlozona po terminie.

3. Wykonawca mo^e, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofaci ofert?.

4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu o godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

sala nr 5.2 (V pi?tro)

4a, W zwi^zku z ogloszonym stanem epidemii na obszarze RP (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), transmisja

z otwarcia ofert b?dzie dost?pna na oficjalnym kanale Sl^skiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ, pod adresem:

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

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

zamierza przeznaczy(5 na sfinansowanie zamowienia.

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

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji (nie dotyczy) i warunkdw platno^ci

zawartych w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pn
informacje dotycz^ce:
1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;

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

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji (nie dotyczy) i warunkdw platnosci zawartych

w ofertach.

XII. Opts sposobu obliczenia ceny ofertv

1. Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanowi calkowite wynagrodzenie przysluguj^ce Wykonawcy

z tytulu realizacji zamdwienia. Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty zwi^zane z realizacj^ zamdwienia,

zgodnie ze wzorem umowy.

2. Sposdb obliczenia ceny oferty wskazuje formularz kalkulacja cenowa.

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

informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zal^czono do SIWZ) zawieraj^c^ rdvmiei

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

ztoiono ofert?, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^u podatkowego zgodnie

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

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

przepisami.

4. Mechanizm podzielonej platnoki - jeieli dotyczy

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

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

polecenie zapiaty, jeieli umowa dotyczy towardw lub ushig wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy

0 podatku od towardw i ushig.



Nr zam6wienia: 6/pn/2020

Mechanizm podzielonej platnoSci nie b^dzie wykorzystany do zaplaty za czynnoSci lub zdarzenia pozostaj^ce

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

opodatkowane stawk? 0%.

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

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

z VAT b^di opodatkowania stawk^ 0%.

5. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostac przez Wykonawc? podane z dokladnosci^

do dw6ch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, 12 ceny (warto^ci) nale2y zaokr^glad do pelnych

groszy, przy czym koAcdwki poniZej 0,5 grosza pomija si?, a koAcdwki 0,5 grosza i wyZsze zaokr^gla si? do

1 grosza.

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

7. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ b?d^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

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

0 wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac b?dzie przedstawione poni2ej kryteria oceny ofert oraz nast?puj^cy

r\ spos6b oceny ofert:

Krvterium 1

Cena - waga 60%

Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniZszym wzorem:

najniisza cena spo^rdd wszystkich ocenianych ofert

Ilo^i punktdw x lOOpkt x 60%

cena ocenianej oferty

Krvterium II

Termin usuniecia awarii - waga 10%

» Wykonawca w formularzu oferty winien wskazad oferowany przez siebie termin usuni?cia awarii licz^c od
momentu zgloszenia przez Zamawiaj^cego, tj. 24 godziny albo 48 godzin, poprzez wskazanie jednej z dw6ch opcji,
tj. A albo B.

Awaria rozumiana jest jako kazdy przypadek niedzialania lub nieprawidlowego (wadliwego) dzialania ushigi.

»W przypadku zaoferowania 48 - godzinnego terminu na usuni?cie awarii licz^c od momentu zgloszenia przez
Zamawiaj^cego, oferta otrzyma 0,00 pkt.

»W przypadku zaoferowania 24 - godzinnego terminu na usuni?cie awarii licz^c od momentu zgloszenia przez

Zamawiaj^cego, oferta otrzyma 100,00 pkt.

»Je2eli we wszystkich ofertach zostanie zaoferowany taki sam termin usuni?cia awarii, kaZda z ofert otrzyma

100,00 pkt.

»Otrzymana ilo^d punktdw zostanie nast?pnie przeliczona przez wag? kryterium, tj. 10%

wZaoferowanie innego terminu, ktdry nie zostal okre^lony w SIWZ, b?dzie skutkowalo odrzuceniem oferty

Wykonawcy.

» JeZeli Wykonawca nie wskaZe oferowanego terminu usuni?cia awarii b^dz wskaZe go w spos6b niejednoznaczny,

przyjmuje si?, ii Wykonawca oferuje termin 48-godzinny licz4c od momentu zgloszenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca winien o^wiadczyc, iZ akceptuje niniejsze.
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Krvterlum III

Laczna moc urzadzen Wvkonawcv na potrzebv usluei transmisii danvch - waga 15%

» Wykonawca w formularzu oferty winien wskazad i^czn^ moc urzadzen uzytych (zainstalowanych) przez

Wykonawc^ we wszystkich lokalizacjach obj^tych przedmiotowym zamdwieniem w celu ̂ wiadczenia niniejszej

ushigi transmisji danych (dotyczy urzadzen uZytych przez Wykonawc^, ktore b?d^ zasilane z obwoddw

elektrycznych Zamawiaj^cego).

» L^czna moc urz^dzed u2ytych przez Wykonawc^, a wi^c suma mocy wszystkich urzadzen we wszystkich

lokalizacjach, nie moze przekroczyd 2000 W.

» Zaoferowanie mocy przekraczaj^cej 2000 W, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Punktacja zostanie przyznana zgodnie z poniiszym wzorem oraz zasadami okre^lonymi dla niniejszego kryterium

oceny ofert:

2000+N-B

IloSd punktdw = x 100,00 pkt x 15%

2000

N - najnizsza zaoferowana l^czna moc urzadzen podana w Watach spo^rdd ofert podlegaj^cych ocenie

B - t^czna moc urz^dzeO podana w Watach w ocenianej ofercie

»Jeieli we wszystkich ofertach zostanie zaoferowana taka sama l^czna moc urzadzen w Watach, kaida z ofert

otrzyma 100,00 pkt. Otrzymana iloSd punktdw zostanie nast^pnie przeliczona przez wag? kryterium, tj. 15%.

» Jeieli Wykonawca nie wskaie oferowanej l^cznej mocy urzadzen b§dz wskaZe w sposdb niejednoznaczny,

przyjmuje si?, ii Wykonawca oferuje moc wynosz^c^ 2000 W. Wykonawca winien o^wiadczyd, iZ akceptuje

niniejsze.

Kryterium IV

Przepustowo^d taczv - waga 15%

» Wykonawca w formularzu oferty winien wskazad oferowan^ przepustowoSd l^czy, poprzez wybdr jednego

z dwdch wariantdw, tj. A albo B.

»W przypadku zaoferowania wariantu A, oferta otrzyma 0,00 pkt. W przypadku zaoferowania wariantu B, oferta

otrzyma 100,00 pkt.

Wariant A:

Katowice, ul. Kossutha 13 - 100Mbps

Katowice, ul. Gospodarcza 12 - 80Mbps

Rybnik, ul. 3 Maja 29 - 40Mbps

Bielsko-Biala, ul. Karpacka 24 - 25Mbps

Cz?stochowa, ul. Czartoryska 28 -40Mbps

Piekary Sl^kie, ul. Ko^ciuszki 22 - 25Mbps

Wariant B:

Katowice, ul. Kossutha 13 - 110Mbps

Katowice, ul. Gospodarcza 12-90Mbps

Rybnik, ul. 3 Maja 29 - 45Mbps

Bielsko-Biala, ul. Karpacka 24 - 30Mbps

Cz?stochowa, ul. Czartoryska 28 -45Mbps

Piekary Sl^skie, ul. Kokiuszki 22 - 30Mbps
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»Jeieli we wszystkich ofertach zostanie zaoferowany taki sam wariant przepustowo^ci, katda z ofert otrzyma

100,00 pkt.

»Otrzymana ilosd punktow zostanie nastfpnie przeliczona przez wag? kryterium, tj. 15%

»Zaoferowanie innego wariantu przepustowo^ci, kt6ry nie zostal okre^lony w SIWZ, b?clzie skutkowalo

odrzuceniem oferty Wykonawcy.

» Jewell Wykonawca nie wska^e oferowanego wariantu przepustowo^ci b^dz wska^e go w spos6b niejednoznaczny,

przyjmuje si?, ii Wykonawca oferuje wariant A. Wykonawca winien o^wiadczyd, it akceptuje niniejsze.

»Punkty b?d^ liczone z dokladno^ci^ do dw6ch miejsc po przecinku przy uwzgl?dnieniu zasady wyra2onej w pkt

XII pkt 5 SIWZ.

»Ocena koncowa oferty b?dzie sum^ Woici punktbw uzyskanych w kryterium od I do IV przy zastosowaniu wzor6w

matematycznych, czy zasad przyznawania punktbw opisanych w niniejszym punkcie.

XrV. Informacie o formalno^ciach, iakie powinnv zostad dopelnione po wvborze oferty w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiajqcy udzieli zamdwienia Wykonawcy niepodlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wama, nie

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

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

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

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

art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.

Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okre^la pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzgl?dnieniu przepisdw przej^ciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwied

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

3. Zamawiaj^cy mo2e zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, je^eli:

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

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

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

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

lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwotawcze.

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

oferty lub w piimie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy mo2e wyrazid zgod? na podpisanie

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

5. Je2eli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

publicznego, Zamawiaj^cy mo^e wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba te zachodz^ przeslanki uniewainienia post?powania,

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

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy 2^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia

zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". WysokoSd zabezpieczenia

wynosi 10% ceny oferty (brutto).

2. Zabezpieczenie mo^e zostad wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj4cych

formach:

a) pieni^dzu,

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

2e zobowi^nie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni?±nym;

c) gwarancjach bankowych,
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.

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

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

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

7420 0002.

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

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^ch 1, 40-043 Katowice.

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

jest zloiyc stosowny dokument w kasie Slgskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j
nr 410, najpdmiej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo^e dokona6 zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,

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

ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany formy

zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

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

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci i^dania wyplaty przez wystawc?

dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiajqcy nie mote zostad

pozbawiony mozliwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,

je±eli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie wa^o^ci zabezpieczenia (jeteli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waino^ci dokumentu).

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

umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia, okre^la wzor umowy oraz art. 151

ust.l pzp.

XVI. Istotne Dostanowienia umowv - wzdr umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysokoSd kar

umownych z tytuhi niewykonania lub nienaleiytego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy zal^czony do

SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^ane z realizacji zamdwienia.

2. Integralni cz?5cii przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufiio^ci w NFZ

oraz Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem o^wiadczenia

0 zobowiizaniu do zachowania poufhoki, stanowi^ce zal^czniki do wzoru umowy (umowy).

3. Wykonawcy wyst?pujicy wspdinie (art. 23 pzp) ponoszi solidami odpowiedzialno^d za wykonanie umowy

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

XVII. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv nrawnei Drzvslusujacvch Wvkonawcv w toku nostepowania o udzielenie

zamdwienia

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

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguji Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takie innemu podmiotowi, jeieli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moie ponieid szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu

oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguji rdwniei organizacjom wpisanym na list?,

o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.
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4. Odwotanie przyshiguje wy^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego podj^tej

w post^powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno^ci, do ktorej zamawiaj^cy jest zobowi^zany

na podstawie ustawy.

5. Jeieli warto^d zamdwienia jest mniejsza nit kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

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

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

2) okreslenia warunkdw udziahi w post^powaniu;

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

4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzysmiejszej oferty.

6. Odwolanie powinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynnoki zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca sif

niezgodnosd z przepisami ustawy, zawierad zwi^zle przedstawienie zarzutdw, okre^lac z^danie oraz wskazywad

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

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

postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio w}asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

8. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego tresci^ przed uplywem tego terminu.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu mo2e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad

Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno^ci,

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

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

dokonuje czynno^ci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej

czynno^ci. Na czynnosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrzeZeniem art.

180 ust. 2 pzp.

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

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

przyshiguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jeZeli przepisy

niniejszego rozdzialu nie stanowi^ inaczej.

12. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.

Skarg? wnosi si? za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,

przesytaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placdwce pocztowej operatora

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

rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

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

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo^e wnie^d takie Prezes

Urz?du Zamdwieh Publicznych. Prezes Urz?du moZe takZe przyst^pid do tocz^cego si? post?powania.

Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv

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

14. Szczegblowe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwieh

publicznych.
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XVIIL ROPO; informacia dia Wvkonawc6w

^ klXuYlJLXlNFORMACY^r^

DOTYCZ^CA PRZETWARZANFA DANYCH OSOBOWYCH OS6b UCZESTNICZACYCH
W POST^POWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ SL^SKl ODDZIAL

WOJEWODZKINFZ

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

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

przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Og61ne rozporzqdzenie o ochronie danych) (dalej:

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

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

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

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

w nast^puj^cy spos6b:

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

• za pomoc^ platformy ePUAP,

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

• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Pahstwa danych przez ^l^ski Oddziat Wojew6dzki NFZ moina
kontaktowac si^ z Inspektorem Ochrony Danych w nastfpuj^cy sposdb:

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

■ telefonicznie: na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Sl^skiego OW NFZ www.nfz-katowice.Dl,
■e-mai!em: IOD@nfz-katowice.pl

• CEL IPODSTAWY PRZETWARZANIA ^
Pahstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^zanym z post^powaniem
o udzielenie zamowienia publicznego znak: 6/pn/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstaw^ prawn^ przetwarzania Pahstwa danych jest w szczeghlnoSci:

■  RODO, w szczegolnosci art. 6 ust. 1 lit c;
■  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ^wiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze ^rodkhw publicznych;
■  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamhwieh publicznych;
■  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;
■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych;
■  ustawa z dnia 29 wrze^nia 1994 r. o rachunkowo^ci;
■  ustawa z dnia 6 wrze^nia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej;
■  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pahstwa danych osobowych b^d^ osoby lub podmioty, kthrym udost^pniona zostanie dokumentacja
post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamhwieh publicznych,
dalej „pzp".
Ponadto, odbiorc^ Pahstwa danych osobowych mog^ by6 osoby lub podmioty posiadaj^ce upowamienie do
pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepishw prawa powszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie
ustawy o dost^pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zosXai przekazane podmiotom, z kthrymi
administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przekazywa6 Pahstwa danych osobowych do pahstwa trzeciego, z zastrzeieniem sytuacji gdy
taki obowi^ek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^zuj^cego.
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. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHlll^i
Panstwa dane osobowe przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia

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

obejmuje caly czas trwania umowy.

• PRAWA OS6b, KTORYCH DANE DOTYCZ4
W odniesieniu do danvch orzetwarzanvch we wskazanvm celu, osobie, ktdrei dane dotycza przyshieuie:

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

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

zmianq wyniku post^powania a udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie

niezgodnym z pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu oraz jego zalqcznik6w\

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

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

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

lub z uwagi na wazne wzgl^dy interesu publicznego Unii EuropeJskieJ lub panstwa czlonkowskiego;

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

danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepisdw RODO;

Nie przvsluguie Pahstwu:

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

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

■ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyt podstaw^ prawn^
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

• INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Obowi^zek podania danych osobowych bezpo^rednio Pahstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^lonym
w przepisach pzp, zwi^zanym z udzialem w post^powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaj^ z pzp.

• INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ

PROFILOWANIA

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

profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nale^y fakt ten
natychmiast zglosid ZamawiaJ^cemu.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie ushigi transmisji danych pomi^dzy siedzib^ Sl^skiego OW

NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, Centrum zapasowym w Katowicach przy ul. Gospodarczej

12 a delegaturami:

•  Rybnik, ul. 3 Maja 29

•  Bielsko-Biala, ul. Karpacka 24

•  Cz^stochowa, ul. Czartoryskiego 28

•  Piekary Sl^skie ul. Kosciuszki 22

i) Styk w Katowicach przy ul. Kossutha 13 oraz styki w delegaturach b^d^ stykami zapasowymi do

transmisji danych realizowanej w ramach umowy zawartej przez NFZ Sl^ski OW z Wykonawcq

3S S.A. z siedzib^ w Katowicach. W zwi^zku z tym, zostanie uzyta rozdzielna infrastruktura

w stosunku do wykorzystywanej do realizacji ww. umowy. Przez rozdzielnq infrastruktur^

rozumie si? wykorzystanie niezaleznych kabli swiatlowodowych, brak wspolnych urz^dzeh

aktywnych (np. przet^cznikow) i innych pojedynczych punktow awarii (np. anteny, zasilanie).

)) Transmisja danych musi si? odbywac w warstwie drugiej z wykorzystaniem protokohi Ethernet.

:) Kazdy ze stykow ma zapewniac jednakow^, niezalem^, gwarantowan^ przepustowosc w obu

kierunkach dla poszczegolnych lokalizacji, nie gorsz^ niz:

•  Katowice, Kossutha 13 - 100Mbps

•  Katowice, ul. Gospodarcza 12 - 80 Mbps

•  Rybnik, ul. 3 Maja 29 - 40 Mbps

•  Bielsko-Biala, ul. Karpacka 24 - 25Mbps

•  Cz?stochowa, ul. Czartoryskiego 28 - 40Mbps

•  Piekary Sl^skie ul. Kosciuszki 22 - 25Mbps

1) Srednie opoznienie dla pakietu o rozmiarze 1508 bytes powinno bye mniejsze niz 8ms -

pomi?dzy poszczegolnymi stykami.

;) Transmisja do kazdej z delegatur zostanie zrealizowana w oparciu o wydzielony VLAN.

)  Zamawiaj^cy dopuszcza jedn^ z nast?puj^cych konfiguracji:

3-punktowe VLAN-y (kazdy obejmuj^cy dwa styki w Katowicach i jedn^ delegatur?);

VLAN-y typu punkt-punkt (po dwa z kazdej delegatury, zakohczonych

na stykach w Katowicach i dodatkowo jeden VLAN pomi?dzy stykami Katowickimi);

1 VLAN obejmuj^cy wszystkie styki.

5) Separacja VLAN-6w na poszczegolnych stykach ma bye realizowana przy pomocy protokohi

802. Iq,

1) W kazdej z lokalizacji zostanie uruchomiony styk zgodny ze standardem 802.3u (FastEthemet)

lub 802.3ab (Gigabit Ethernet)

)  Szybkosc transmisji pomi?dzy dwoma punktami w ramach VLAN-u musi bye zagwarantowana

na poziomie przepustowosci slabszego styku, z wyjqtkiem przypadku gdy sumaryczna transmisja

wszystkich VLAN-6w przenoszonych przez dany styk przekroczy jego przepustowosc.

)  Styki muszq zostac uruchomione w pomieszczeniach serwerowni Slqskiego OW NFZ

zlokalizowanych w ww. lokalizacjach (pkt c).

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

pod pis

0^
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OFERTA

Dane Wvkonawcv;

Nazwa/Firma:

Adres:

Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddziat Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Numer KRS: (jezeli dotyczy)

CEIDG: (jezeli dotyczy)

Numer REGON: (jezeli dotyczy)

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

strona www: (jezeli jest), telefon:

Nrrachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiajqcy b^dzie mogtzwiocic wadium

(dotyczy wadium wniesionego wpieniqdzu)

W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot swiadczenie uslugi

transmisji danych pomi^dzy siedzib^ Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym

a delegaturami,

1. oferujemy wykonanie dla Sljtskiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ calego zamowienia zgodnie

ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^ calkowit^ oferty:

zl brutto,

zgodnie z formularzem kalkulacja cenowa.

ITWAGA! Patrz okt XII okt 3 i nkt 4 SIWZ oraz wzor informacii, o ktdrei mowa w art. 91 ust. 3a pzr

oraz nodzielona nlatnosc

2. O^wiadczamy, iz zobowi^zujemy si^ realizowac przedmiot zamowienia w okresie 24 miesi^cy, tj. od

dnia 13.07.2020 r. do dnia D.07.2022 r. Uruchomienie uslugi (rozpocz^cie swiadczenia uslugi) winno

nast^ic najpozniej w dniu 13.07.2020 r.

Jednoczesnie oswiadczamy, iz:

Jezeli zawarcie umowy nast^i po dniu 29.06.2020 r., zobowi^ujemy si? swiadczyc uslug? w okresie 24

miesi^cy licz^c od dnia uruchomienia uslugi. Uruchomienie uslugi (rozpocz^cie swiadczenia uslugi) nast^i
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w ci^gu 14 dni od dnia zawarcia umowy. (zakonczenie swiadczenia uslugi nast^i w dniu odpowiadaj^cym
nazw^ lub datst dniowi rozpocz^cia swiadczenia uslugi — zgodnie z art. 112 k.c.).

3. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki pi'atnosci okre^one we wzorze umowy.

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

rozpoczyna si? wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

5. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zdobylismy
informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.

6. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie

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

7. Oswiadczamy, ze zat^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikami nr 3 oraz nr 4 do umowy -

wzorem Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ oraz Klauzul^ informacyjn^ dot. przetwarzania

danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci zostai

przez nas zaakceptowany i zobowij^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na

warunkach okresionych w ww. wzorach umow, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

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

zamowienia*:

Lp. Czesc zamdwienia Firma Podwykonawcy

* wypetnic tylko w przypadku zamiaru wykonywania zamowienia z udziatem podwykonawcy/6w

wskazuj^c cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy

oraz firm? podwykonawcy/6w.

9. Oswiadczamy, iz oferujemy nast?puj^cy termin usuni?cia awarii*:

*Wykonawca winien wskazac oferowany przez siebie termin usuni?cia awarii licz^c od momentu zgloszenia

przez Zamawiaj^cego, tj. 24 godziny albo 48 godzin, poprzez wybor jednej z dwoch opcji, tj. A albo B.

A: 24 godziny licz^c od momentu zgloszenia awarii przez Zamawiaj^cego □

48 godzin licz^c od momentu zgloszenia awarii przez Zamawiaj^cego

/Zgloszenie nast^i pod nr faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawc?./
» Jezeli Wykonawca nie wskaze oferowanego terminu usuni?cia awarii b^dz wskaze go w sposob
niejednoznaczny, przyjmuje si?, iz Wykonawca oferuje termin 48-godzinny licz^c od momentu zgloszenia przez
Zamawiaj^cego. Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje niniejsze.
Patrz rowniez pkt XIII SIWZ.

10. Oswiadczamy, iz oferowana przez nas l^czna moc (w Watach) urz^dzen uzytych (zainstalowanych) przez
nas we wszystkich lokalizacjach obj?tych przedmiotowym zamowieniem w celu swiadczenia niniejszej uslugi
transmisji danych (dotyczy urz^dzeh ^zytych przez Wykonawc?, ktore b?d^ zasilane z obwodow

rO.I I. (a- /fx? '
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elektrycznych Zamawiaj^cego), wynosi: W (Wat).

» L^czna moc urz^dzen uzytych przez Wykonawc^, a wi^c suma mocy wszystkich urz^dzen we wszystkich

lokalizacjach, nie moze przekroczyc 2000 W.

» Jezeli Wykonawca nie wskaze oferowanej t^cznej mocy urz^dzen b^dz wskaze w sposob niejednoznaczny,

przyjmuje si^, iz Wykonawca ofemje moc wynoszj^c^ 2000 W. Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje niniejsze.

Patrz rowniez pkt XIII SIWZ.

11. Oswiadczamy, iz oferujemy nast^puj^c^ przepustowosc l^czy*:

*Wykonawca winien wskazac oferowan^ przepustowosc l^czy, poprzez wybor jednego z dwoch wariantow, tj. A

albo B.

Katowice, ul. Kossutha 13 - 100Mbps

Katowice, ul. Gospodarcza 12 - 80Mbps

Rybnik, ul. 3 Maja 29 — 40Mbps

Bielsko-Biala, ul. Karpacka 24 - 25Mbps

Cz^stochowa, ul. Czartoryska 28 - 40Mbps

Piekary Sl^skie, ul. Kosduszki 22 -25Mbps

Katowice, ul. Kossutha 13 - 110Mbps

Katowice, ul. Gospodarcza 12 - 90Mbps

Rybnik, ul. 3 Maja 29 - 45Mbps

Bielsko-Biala, ul. Karpacka 24 - 30Mbps

Cz?stochowa, ul. Czartoryska 28 - 45Mbps

Piekary Sl^skie, ul. Kosciuszki 22 —30Mbps

» Jezeli Wykonawca nie wskaze oferowanego wariantu przepustowosci b^dz wskaze go w sposob

niejednoznaczny, przyjmuje si^, iz Wykonawca oferuje wariant A. Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje niniejsze.

Patrz rowniez pkt XIII SIWZ.

12. Oswiadczamy, co nast^puje*:

*w pkt 12 wskazac oswiadczenie, ktore dotyczy Wykonawcy (albo A albo B)

A) w zwi^ku z tym, iz proponujemy rozwis^zanie techniczne zwi^ane z instalacj^ nowej infrastruktury

technicznej w danej lokalizacji /np. montaz dodatkowej instalacji lub urz^dzeh (np. na dachu, elewacji lub

innych pomieszczeniach danego budynku) poza istniej^cym w danej lokalizacji okablowaniem albo

dokonanie zmian w istniej^cej infrastrukturze/, przed zlozeniem oferty dokonaHsmy stosowmych uzgodnieh

z wlascicielem/administratorem danego obiektu w kwestii przyj^tych rozwi^zah technicznych zwij^zanych

z uruchomieniem uslugi w danej lokalizacji, uzyskuj^c jego akceptacj?.

C-
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Ponizej wskazujemy lokalizacje, w ktotych b^dzie instalowana nowa infirastruktura techniczna

konieczna do realizacji ustugi obj^tej niniejszym zamdwieniem:

OSwiadczamy, iz wszelkie dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore pojawi^ si? w trakcie wykonywania
umowy obci^zaj^ Wykonawc?. Wszelkie koszty zwi^zane z instalacj% nowej infrastruktury technicznej w danej

lokalizacji w rozumieniu przyj?tym w §1 ust.4 wzoru umowy, w tym ewentualne koszty dokonania przez

Wykonawc? uzgodnien z wlascicielami/ administratorami obiektow, koszty montazu urz^dzen wewn^trz oraz
na zewn^trz budynku oraz koszty zwi^zane z ich utrzymaniem, obci^zaj^ wyt^cznie Wykonawc?. Wykonawca

ponosi takze koszty zwi^zane z ewentualnym utrzymaniem infrastruktury technicznej.

B) nie proponujemy rozwi^zania technicznego zwi^zanego z instalacj^. nowej infrastruktury technicznej

w danej lokalizacji /np. montaz dodatkowej instalacji lub urz^dzeh (np. na dachu, elewacji lub innych

pomieszczeniach danego budynku) poza istniej^cym w danej lokalizacji okablowaniem albo dokonanie zmian

w istniej^cej infrastrukturze/.

13. Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty (brutto). Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej

w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

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

(w tym podpisuj^cych ofert?/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast?puj^cego

dokumentu*:

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

zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.
*zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowaznione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post?powaniu:

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

(a^
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15. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie naleiymy* do grupy malych lub Srednich ptzedsi^biorstw.

* niepotrzebne skreslic

Definhj^ maiego ora^ sredniego prs^dsiihiony, a tak^e mikroprs^dsi^biony t^wiera ustawa dnia 06.03.2018 r. Pram

pTxedsi^biorcow (D^.U. 2019.1292 Zgodnie t^^art. 7 ust.1 pkt 1-pkt 3 yt. ustany u^tew ustawie okreHenia o^naci^ajq:
1) mikroprzedsi^biorca - prt^edsi^biorc^, ktory w co najmniej jednym roku dwoch osiatnich lat obrotonych spehiai Icic^ie

nast^ujqce warunki:

a) t(atrudniai mdnioroct^k mniej nii(^ 10 pracownikow ora::^
b) osicignqi roc^ny obrot netto spi^eda^ towaroiPy nyrobow i uslug orai(^ ̂  operagi finansoiiych niepr^ekracn^ajciy rownowartosci

w  2 milionow euro, lub sumy aktywoiv jego bilansu spoi^de^nego na koniec jednego ^ tych lat nie prs^ekrociyly

rownowartosci w v^otych 2 milionow euro;

2) maty przedsi^biorca - pr^dsi^bion\, ktory w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial Iqci^nie

nast^ujcice warunki:

a) vyitrudniat srednioroc^ie mniej ni^ 50 pracownikow oras;^

b) osictgmil roc^y obrot netto ̂ e spr^eda^ towarow, nyrobow i uslug ora\ ̂  operagifinansonych niepi^ekracc^ajny rownowartosci
w sjotych 10 milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu spor^cid^onego na koniec jednego ^ tych lat nie pr^ykroayly

rownowartosci w sjotych 10 milionow euro - i ktory nie jest mikroprt(edsid>iorcq;

3) ̂redni przedsi^biorca - pr^edsi^biorc^, ktory w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial Iqcasjiie
nast^ujcice warunki:

a) ssatrudnial srednioroci^nie mniej ni^ 250pracownikow oras;^

b) osicgncil roct^ny obrot netto sprv;edaiy towarow, nyrobow i uslug ora:(^ operagi jinansonych nieprf^ekract^ajcyy rownowartosci

w stjotych 50 milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu spor^dr^pnego na koniec jednego tych lat nie prvpkrocsyty

rownowartosci w s(iotych 43 milionow euro

' i ktory nie jest mikroprspdsi^biorcci ani matym prrpdsiibiorcci.

16. Oswiadczamy, ze wypeinilismy 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

fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob

fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si?

o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post?powaniu.*

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

lub zachodzi wylaczenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,

tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykresUc tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.

17. Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej

Wykonawc?.

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

zamowienia publicznego - zamowienia nr 6/pn/2020, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych,

zobowi^zuj? si?/zobowi^zujemy si? do:

zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej b?dzie swiadczenie ustugi transmisji danych pomi?dzy siedzib% Sl^skiego OW

NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami.

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

w jakiej zostaly mi/nam przekazane,

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyli^cznie w celu realizacji
umowy.



Nr zamowienia: 6/pn/2020

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

oswiadczenia/dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona piatnosc
2) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp
3) formularz opis przedmiotu zamowienia

4) formularz kalkulacja cenowa

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

6) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

Oswiadczenie o przynaleinoSci albo braku przynaleinoici do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca sklada
n> terminie 5 dni od r^amiesv^p^nia informag'i, o ktonj mowa w art. 86 ust.5 pvp na stronie intemetowej www, nfajkatowke.pl.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

podpis
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KALKULACJA CENOWA

A. ABONAMENT MIESI^CZNY (OPLATA MIESI^CZNA)

I
B C D

Wyszczegolnienie
elementow

rozliczeniowych -
lokalizacja (styk)

Cena

jednostkowa
netto w zt

IIosc

styk Katowice
ul. Kossutha 13 1

styk Katowice
ul. Gospodarcza 12 1

styk Rybnik
1

styk Bielsko-Biaia
1

styk Cz^stochowa
1

styk Piekary Sl^skie 1

E  F G

Wartosc netto Wartosc Wartosc

w zl podatku VAT brutto w zl
w zi

RAZEM (poz.1-6):

Oswiadczamy, iz kazda z kwot podanych dla danej pozycji (lokalizacji - styku) w kolumnie C tabeli
zawiera proporcjonalnie roztozony koszt uruchomienia usfugi.
Adresy lokalizacji wynikajq z formularza apis przedmiotu zamowienia.

B. CENA OFERTY:

Wartosc brutto z pozycji RAZEM tabeli (kolumna G) x 24 miesi^ce =

zt brutto.

Uwaga!PatrzpktXIIppkt 3i 4 SIWZ.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

podpis
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oraz podzielona ptatnosc

I. Informuj^, ii wybor ziozonej przeze mnie oferty*:
* w zalezno^ci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

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

z przepisami o podatku od towarow i usiug.

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwigzku z niniejszym wskazuj^

ponizej:

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

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

0 podatku od towarow i ustug:

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

netto:

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

1) bez zastosowania** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

2) z zastosowanlem** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

- CO odnosi si^ do nast^puj^cych towarow lub ustug:

(Wykonawca moze sporz^dzlc stosowny zat^cznik, zawieraj^cy wykaz towardw lub ustug)

Zob. zatc|cznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow I ustug.

Imi^ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawiclela Wykonawcy:

pocfpis
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Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

AKTUALNE OSWIADCZENIE, o ktorym mowa w art. 2Sa ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. swiadczenie uslugi transmisji
danych pomi^dzy siedzib^ Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym
a delegaturami prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewodzki w trybie
przetargu nieograniczonego, oswiadczam, co nast^puje.

I. OSWIADCZENIE DOTYCZ^CE WYKONAWCY
1) Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym

dotycz^cym Wykonawcy:

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

ustawy Prawo zamowien publicznych.

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

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majqc^i ̂ tosowanie podstawy

n^klua^enia spoirod uymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustany P^).

UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki s^
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przest?pstwem iub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac^ z organami scigania
oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.
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Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstaw^ wykluczenia,

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

zamowien publicznych, podjitiem nast?pujq_ce srodki naprawcze:

2) Zamawiaj^cy nie okresla (nie stawia) zadnych warunkow udziaiu w post^powaniu, o ktorych mowa

w art. 22 ust. 1 pkt 2 pzp (art. 22 ust.lb pzp).

II. O^WIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACTI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach aktualne

i zgodne z prawdq. oraz zostaty przedstawione z peln^_ swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia

Zamawiaj^cego w bl^d przy przedstawianiu informacji.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

podpis
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O^WIADCZENIE O PR2YNALEZNOSCIALBO BRAKU PRZYNALE^NOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

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

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej z innym
Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktorzy ziozyli oferty w niniejszym post^owaniu.

Przez gnip^ kapitatow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z zm.) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow, ktorzy

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

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej
www.nfz-katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty w post^powaniu maj^cym za przedmiot:
Swiadczenie usl^ugi transmisji danych pomi^dzy siedzib^ Sl^skiego OW NFZ w Katowicach,
Centrum zapasowym a delegaturami.

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

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

II. oswiadczam, iz nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

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

♦nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

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

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

podpis
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skim Oddziatem Wojewodzkim z siedzib^
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

— Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala: na podstawie pelnomocnictwa nr z dnia

, (kopia w zal^czeniu),

zwanym dale) „Zamawiaj^cym"

z siedzib^ w , adres: , wpisanym do

prowadzonego przez pod numerem /jezeli

dotyczy/,

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

w imieniu ktorego dziala:

—  , zwanym dale) „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej:

Przedmiot umowv

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca zobowi^zuje si? do swiadczenia uslugi transmisji danych pomi^dzy

siedziba Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami, na zasadach okreslonych

w zalaczniku nr 1 do umowy - opis przedmiotu umowy, ktory stanowi integraln^ cz?sc umowy.

/  nr 1 t^ostanie pr^gotowany w oparciu o do ofirty Wykonawy formulary opis prs^dmiotu v^mowienia,

a taki(eformulary ofertyj

2. Wykonawca zobowi^zuje si? swiadczyc uslug? w okresie 24 miesi?cy, tj. od dnia 13.07.2020 r. do dnia

13.07.2022 r. Uruchomienie uslugi (rozpocz?cie swiadczenia uslugi) winno nast^ic najpozniej w dniu

13.07.2020 r.

Zastrn^ega sii, i^je^li r^awarcie umony nastc^ipo dniu 29.06,2020 r., termin nykonania t^mowienia i^pstanie oknslony

nast^ujcico:

,Wykonawca s^bowicis^je sk swiadcvyc ustugi w okresie 24 miesi^cy lia^c od dnia uruchomknia usiugi, Uruchomienie

usiugi (rospoc^cie swiada^enia usiugi) nastcpi w ciqgu 14 dni od dnia spwarda umowy (vpkoncspnie swiadcvpnia uslug}

nastcpi w dniu odpowiadajqcym na:^(i luh datq^ dniowi rotpoct^cia swiadczenia uslugi — zgodnie zart. 112 k.c.)."

3. Umowa b?dzie realizowana w nast?puj^cych lokalizacjach Sl^skiego OW NFZ: Katowice,

ul. Kossutha 13, Katowice, ul. Gospodarcza 12, Rybnik, ul. 3 Maja 29, Bielsko-Biala, ul. Karpacka 24,

C2?stochowa, ul. Czartorysldego 28, Piekary Sli^skie, ul. Kosciuszki 22.

4. W przypadku zastosowania przez Wykonawc? rozwi^zania technicznego zwi^zanego z instalacj^ nowej

infrastruktury technicznej w danej lokalizacji /np. montaz dodatkowej instalacji lub urz^dzeh

(np. na dachu, elewacji lub innych pomieszczeniach danego budynku) poza istniej^cym w danej lokalizacji

okablowaniem albo dokonanie zmian w istniej^cej infrastrukturze/, wszelkie prace (czynnosci) w obiektach

stanowi^cych wlasnosc NFZ Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac zgodnie z pisemnym uzgodnieniem

dokonanym z Zamawiaj^cym na etapie przed zlozeniem oferty. W odniesieniu do obiektow nie
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stanowi^cych wJasnosci NFZ, Wykonawca zobowi^zuje si? zJo^c pisemne oswiadczenie,
iz wszystkie prace (czynnosci) w obiektach odpowiadaj^ uzgodnieniom dokonanym z Ich
wlascicielami/administratorami.

Uruchomienie uslugi (rozpocz?cie swiadczenia ustugi) w kazdej z lokalizacji zostanie potwierdzone przez
obie Strony umowy protokolem uruchomienia.

Protokol uruchomienia zostanie podpisany przez Zamawiaj^_cego pod warunkiem pozytywnego
zweryfikowania zgodnosci parametrow uslugi z zal^cznikiem nr 1 do umowy, w tym parametru l:^_cznej
mocy urz^dzeh uzytych (zainstalowanych) przez Wykonawc? we wszystldch lokalizacjach obj?tych
przedmiotowym zamowieniem (umow^ w celu swiadczenia niniejszej uslugi transmisji danych (dotyczy
urz^dzeh uzytych przez Wykonawc?, ktore b?dq. zasilane z obwodow elektrycznych Zamawiaj^cego),
okreslonego w zal^czniku nr 1 do umowy, a takze pod warunkiem potwierdzenia wskazanej w zat^czniku
nr 1 do umowy przepustowosci i^czy.

Warunkiem podpisania protokolu uruchomienia w sytuacji, o ktorej mowa w ust.4, b?dzie rowniez

potwierdzenie ze strony Zamawiaj^cego, iz wszystkie prace (czynnosci) w obiektach stanowi^cych
wlasnosc NFZ niezb?dne do uruchomienia uslugi zostaly wykonane zgodnie z pisemnym uzgodnieniem,
0 ktorym mowa w ust.4 zd.l, zas w odmesieniu do obiektow nie stanowi^cych wlasnosci NFZ - pisemne

oswiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.4 zd.2.

Umowa b?dzie realizowana w lokalizacjach (miejscach) wskazanych w zal^czniku nr 1 do umowy.

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

umowy w zakresie formalnym, jest: , tel , adres e-mail: lub

, tel , adres e-mail:

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

umowy w zakresie merytorycznym oraz upowaznion^ do podpisania protokolu uruchomienia i protokolu

kohcowego oraz do potwierdzania prawidlowej realizacji umowy za dany okres rozliczeniowy, jest:

, tel , adres e-mail: lub , tel , adres e-mail: Dla

skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wymienionych osob.

Osob^ upowaznion^ ze strony Wykonawcy do stalego nadzoru nad realizacji niniejszej umowy

w zakresie merytorycznym i formalnym oraz upowaznion^ do podpisania protokolu uruchomienia

1 protokolu kohcowego jest , tel , tel. kom , adres e-mail:

Osobi upowaznioni do potwierdzenia, o ktorym mowa w §1 ust.7 w zakresie obiektow b?dicych

wlasnoscii Zamawiaj^cego, jest Pan lub Pan

Zmiana osob wskazanych w ust.9-ust.ll dla swojej skutecznosci b?dzie wymagala jedynie jednostronnego

pisemnego oswiadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. W tresci oswiadczenia winien zostac

wskazany termin, od ktorego obowi^zuje zmiana.

Obowiizek sporz^dzenia protokolow przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo rezygnacji z korzystania z uslug Wykonawcy w jednej lub kilku

lokalizacjach obj?tych umow^, w sytuacji likwidacji lokalizacji bidz zmiany tejze lokalizacji na inn^,

z zastrzezeniem postanowieh ust. 17 niniejszego paragrafu. O zamiarze rezygnacji z uslugi Zamawiajicy

poinformuje Wykonawc? na pismie ze wskazaniem dnia, od ktorego winno nast^ic zaprzestanie

swiadczenia uslugi przez Wykonawc?. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? poinformowac Wykonawc?

o nimejszym na co najmniej 30 dni przed wskazany dat% zaprzestania swiadczenia uslugi.

Wykonawcy nie przyslugujjt z tytulu rezygnacji z uslugi przez Zamawiaj^cego zadne roszczenia w stosunku

do Zamawiaj^cego. W takiej sytuacji nast^i obnizenie wynagrodzenia calkowitego umowy o wysokosc
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abonamentu dotycz^cego danej/danych lokalizacji, odpowiednio do okresu pozostalego do realizacji
umowy. Rozliczenie z tytuiu abonamentu nast^i z uwzgl^dnieniem zasady, ze naleznosc za 1 dzien
odpowiada 1/30 wysokosci abonamentu miesi^cznego brutto w danej lokalizacji. Ewentualne zmiany we
wskazanym zakresie zostan^ wprowadzone stosownym aneksem do umowy.

16. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo czasowej rezygnacji z korzystania z uslug Wykonawcy
w jednej lub kilku lokalizacjach obj?tych umow^. Postanowienia ust.15 znajd^ tu odpowiednie
zastosowanie.

17. W przypadku zmiany adresu danej lokalizacji na inny, Wykonawca wyraza gotowosc, pod warunkiem
dysponowania odpowiednimi mozliwosciami technicznymi z uwzgl?dnieniem aspektu ekonomicznego, do
bezplatnego uruchomienia uslugi w nowej lokalizacji przy jednoczesnym zachowaniu parametrow uslugi
nie gorszych niz okreslone dla pierwotnej lokalizacji oraz przy jednoczesnym zachowaniu warunkow,
w tym takze warunkow finansowych, okreslonych dla pierwotnej lokalizacji. Ewentualna zmiana we

wskazanym zakresie zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy ze wskazaniem daty
rozpocz^cia swiadczenia uslugi w nowej lokalizacji.

18. Na wniosek Zamawiaj£i,cego, po zakohczeniu swiadczenia uslugi Wykonawca zdemontuje wszelkie

wykonane instalacje i urz^dzenia, przy pomocy ktorych realizowal przedmiotow^ uslug? w danej lokalizacji.
Demontaz zostanie przeprowadzony w ci^ 30 dni licz^c od dnia zakonczenia realizacji uslugi.

19. Umowa b?dzie realizowana z udzialem podwykonawcow w cz?sci /bez udzialu

podwykonawcow.*

^niepotrr^hne skreslic

wskav^c cv^sc ̂ odnie ofertc{ Wjkonaw(^ K^o^onci w t^amomeniu nr 6lpnl2020 - je^li dotycto/

20. Zamawiaj^cy z^da, aby przed przyst^ieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s^ juz znane,

podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w uslugi, ktore maj^ bye wykonane w miejscu podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiaj^cego. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacj? uslugi (stosownie do art.

36b ust.la ustawy Prawo zamowieh publicznych). —je^li dotyci^.

21. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 6/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 dotyczy).

1. Wykonawca zobowi^zuje si? do realizacji uslugi b?d^cej przedmiotem umowy w sposob ci^ly, tj. przez 24

godziny na dob?, 7 dni w tygodniu, przy zachowaniu najwyzszej jakosci uslug, na warunkach opisanych

w zal^czniku nr 1 do umowy, zgodnie z obowi^zuj^cym prawem.

2. W przypadku wyst^ienia awarii uslugi rozumianej jako kazdy przypadek niedzialania lub nieprawidlowego

(wadliwego) dzialania uslugi, Wykonawca zobowi^zany jest do jej niezwlocznego wyeliminowania na swoj

koszt. Wszelkie awarie uslugi Zamawiaj^cy kazdorazowo zglasza Wykonawcy za posrednictwem faksu na

numer: albo za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Fakt otrzymania

zgloszenia Wykonawca obowi^zany jest natychmiast potwierdzic za pomocy faksu na numer lub

poczty elektronicznej na adres e-mail:
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3. Wykonawca zobowi^zuje si? do usuni?cia awarii w terminie godzin* licz^c od momentu

zgloszenia przez Zamawiaj^cego - pod podany wyzej numer faksu lub adres poczty elektronicznej

Wykonawcy. umome t^ostanie mka^ny stosowny termin i^oferon^any Wykonawc^ w ofercie i^io^nej

IV i^momeniu nr 61 pn!2020]

4. W przypadku wyst^ienia awarii w ktorejkolwiek lokalizacji obj?tej umow% przy usuni?ciu ktorej niezb?dna

jest obecnosc pracownika Sl^skiego OW NFZ, bieg wskazanego w ust. 3 terminu na usuni?cie awarii ulega

zawieszeniu do czasu przybycia do danej lokalizacji pracownika Sl^skiego OW NFZ.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? usuwac wszelkie awarie, rowniez poza godzinami urz?dowania Zamawiaj^cego

oraz w dni wolne od pracy. Jedynie awarie wymagaj^ce obecnosci pracownika Sl^skiego OW NFZ skutkuj^

zawieszeniem biegu terminu na usuni?cie awarii do czasu przybycia do danej lokalizacji pracownika

Slaskiego OW NFZ.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidlowe dzialanie urz^dzen innych operatorow

z wyj^tkiem tych osob lub podmiotow, z ktorych pomoc^ lub przy udziale ktorych Wykonawca realizuje

umow?.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku, gdy awaria uslugi jest nast?pstwem dzialan

Zamawiaj^cego lub osob trzecich, na ktore Wykonawca nie mial wplywu, w szczegolnosci nieprawidlowego

uzywania urz^dzen telekomunikacyjnych. Wyl^czenie odpowiedzialnosci nie dotyczy awarii uslugi b?d^cych

nast?pstwem dzialan tych osob lub podmiotow, z ktorych pomoc^ lub przy udziale ktorych Wykonawca

realizuje umow?.

Wynagfodzenie catkowite umowy

1. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie calkowite

w wysokosci: zl brutto (slownie zlotych brutto), w tym 23% podatek

VAT, zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do umowy - kalkulacja cenowa.

/  nr 2 i^stanie prtygotoivany w oparciu o :(aiqct!^ny do oferty Wykonaivty formulary kalkulaga cenoivaj

Abonament miesi?czny dla wszystkich lokalizacji wynosi l^cznie: zl brutto.

2. Wynagrodzenie calkowite umowy okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwi^zane z realizacji

umowy, w tym wszelkie koszty zwi^zane z uruchomieniem uslugi. Koszt uruchomienia proporcjonalnie

rozlozony, zostal wliczony w miesi?czni kwot? oplaty (w miesi?czny abonament).

Wszelkie dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore pojawii si? w trakcie wykonywania umowy

obciizaji Wykonawc?. Wszelkie koszty zwi^zane z instalacji nowej infrastruktury technicznej w danej

lokalizacji w rozumieniu przyj?tym w §1 ust.4 umowy, w tym ewentualne koszty dokonania przez

Wykonawc? uzgodnieh z wlascicielami/ administratorami obiektow, koszty montazu urzidzeh wewn^trz

oraz na zewn^trz budynku oraz koszty zwi^zane z ich utrzymaniem, obci^zaji wyl^cznie Wykonawc?.

Wykonawca ponosi takze koszty zwi^zane z ewentualnym utrzymaniem infrastruktury technicznej.

3. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajicych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzecii wymaga

pisemnej zgody Zamawiajicego, pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, do cen

jednostkowych netto, o ktorych mowa w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliczony podatek VAT

w wysokosci obowi^zuj^cej na skutek dokonanej zmiany.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczala zwi?kszenie wynagrodzenia calkowitego brutto

umowy (ust. 1), Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo skrocenia terminu realizacji umowy w przypadku

nieposiadania stosownego zabezpieczenia w srodkach finansowych. W takiej sytuacji termin realizacji
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umowy zakonczy si? z dniem, w ktorym suma platnosd brutto wynikaj^cych z faktur VAT osiqgnie lub
zbiizy si? do wysokosci kwoty brutto rownej cenie oferty ziozonej przez Wykonawc? w zamowieniu
nr 6/pn/2020 tj zlotych brutto.
W przypadku skrocetua terminu realizacji umowy, roziiczenie nast^i z uwzgl?dnieniem zasady,
ze naleznosc za 1 dzien odpowiada 1/30 abonamentu miesi?cznego brutto w danej lokalizacji.
W konsekwencji suma wystawionych faktur VAT moze bye nlzsza od ceny brutto oferty.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia brutto umowy
i/lub skrocenia terminu realizacji umowy zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze
aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w ̂cie zmiany stawki podatku VAT.

Terminy pl^atnosci

1. Zaplata z tytulu realizacji niniejszej umowy z zastrzezeniem ust. 2 b?dzie nast?powala z dolu
w formie polecenia przelewu w termime do 30 dm licz^c od dnia wystawienia prawidlowej faktury VAT za
dany miesi^c na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, przy czym Wykonawca

zobowi^zuje si? do dostarczenia kazdej faktury do siedziby Zamawiaj^cego na co najmniej 15 dni przed
uplywem terminu platnosci wynikaj^cego z faktury; w przypadku nie zachowania przez Wykonawc?

terminu dostarczenia faktury, o ktorym mowa powyzej zaplata fakturj' VAT nast^i w terminie do 15 dni

licz^c od dma dostarczenia faktury do siedziby Zamawiaj^cego. Podstaw^ zaplaty faktury b?dzie pisemne

potwierdzenie prawidlowej realizacji umowy w danym miesi^cu podpisane przez przedstawiciela

Zamawiaj^cego wskazanego w §1 ust.lO.

la. Mechanizm tzw. podzielonej platnosci, o ktorym mowa w §8 umowy dotyczy nast?puj^cych elementow

kalkulacji cenowej - jezeli dotyczy.

2. Zamawiaj^cy dopuszcza rozliczanie si? za dany miesi^c kalendarzowy (pelny lub niepelny). W takiej

sytuacji pierwsza i ostatnia faktura b?dzie dotyczyc niepelnego miesi^ca kalendarzowego.

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie nalezne za faktyczny okres prawidlowego swiadczenia uslugi w danej

lokalizacji, co oznacza, iz Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za czas niedzialania lub

nieprawidlowego (wadliwego) dzialania uslugi (styku) w danej lokalizacji z zastrzezeniem zdania

nast?pnego. W sytuacji, gdy niedzialanie lub nieprawidlowe dzialanie dotyczy jednoczesnie lokalizacji

(stykow) w Katowicach przy ul. Kossutha 13 oraz Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12,

Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia rowniez za pozostale styki (lokalizacje). Strony przyjmuj^ na

potrzeby przedmiotowych rozliczen, ze stawk^ godzinow^ brutto jest 1/24 stawki dziennej brutto, stawk%

dzienn% jest 1/30 abonamentu miesi?cznego brutto za dan^ lokalizacj? (styk) lub odpowiednio za

wszystkie lokalizacje (styki).

4. W przypadku braku podstaw do potwierdzenia prawidlowosci realizacji umowy w danym miesi^cu

Zamawiaj^cy, tj. jedna z osob wskazanych w §1 ust.lO umowy, poinformuje Wykonawc? o niniejszym

ze wskazaniem na zaistniale nieprawidlowosci oraz ich zakres (np. lokalizacja, okres trwania

nieprawidlowosci), za posrednictwem faksu na numer: albo poczty elektronicznej na adres

e-mail: W takiej sytuacji zastosowanie znajd^ postanowienia §4 ust.3 oraz odpowiednio

§5 niniejszej umowy.

5. Naleznosci wynikaj^ce z faktur VAT wystawianych na podstawie niniejszej umowy w sumie nie mog%

przekroczyc wynagrodzenia calkowitego, o ktorym mowa w §3 ustl umowy.

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

o mechanizmie podzielonej platnosci:
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Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa,
NIP: 1070001057. Odbiorc^ i platnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzib^
w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

7. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplade wynagrodzenia, liczone od
dnia nast^pnego po dniu, w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego wezwania do
zaplaty.

8. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.
9. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu przepisy dotycz^ce centralnego rejestru podatnikow VAT

(tzw. biala lista) wprowadzonego ustaw^. 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.).

V umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kary

umowne:

w wysokosci 100,00 zl za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu rozpocz?cia swiadczenia

uslugi wynikaj^cego odpowiednio z §1 ust.2 umowy, niezaleznie od tego, ilu lokalizacji niniejsze

dotyczy. Jezeli opoznienie przekroczy 14 dni Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania

z mozliwosci rozwi^zania umowy oraz naliczenia Wykonawcy dodatkowo kary umownej

w wysokosci 10% wynagrodzenia calkowitego brutto okredonego w §3 ust.l umowy;

w wysokosci 200,00 zt za kazd^ rozpocz?t^ godzin? opoznienia w stosunku do terminu usuni?cia

awarii, o ktorym mowa w §2 ust. 3 umowy w lokalizacji w Katowicach 1) przy ul. Kossutha 13 lub

2) w Centrum zapasowym przy ul. Gospodarczej 12, przy czym kara b?dzie naliczana odr?bnie

dla kazdej z ww. lokalizacji;

w wysokosci 50,00 zl za kazd^ rozpocz?t^ godzin? opoznienia w stosunku do terminu usuni?cia

awarii, o ktorym mowa w §2 ust. 3 umowy, w ktorejkolwiek z pozostalych lokalizacji poza

wymienionymi w pkt 2), przy czym kara b?dzie naliczana odr?bnie dla kazdej z lokalizacji;

w wysokosci 100,00 zl za kazde lOW przekroczonej l^cznej mocy urz^dzeh uzytych przez

Wykonawc? wskazanej w zal^czniku nr 1 do umowy.

w wysokosci oraz na zasadach okreslonych w zatj^czniku nr 3 do umowy - Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ.

2. W przypadku, gdy stan awarii, tj. niedzialania lub nieprawidlowego (wadliwego) dzialania uslugi w danej

lokalizacji b?dzie utrzymywal si? przez kolejne 14 dni, Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania

z mozliwosci rozwi^zania umowy oraz naliczenia Wykonawcy dodatkowo kary umownej w wysokosci

okreslonej w pkt 1 zd. drugie (10% wynagrodzenia calkowitego brutto umowy okreslonego w §3 ust.l

umowy). Takie samo uprawnienie przysluguje Zamawiaj^cemu w sytuacji, gdy suma kar naliczonych

z  tytulu niedzialania lub nieprawidlowego dzialania uslugi przekroczy 10% ww. wynagrodzenia

calkowitego brutto umowy.

3. Jezeli suma kar umownych, o ktorych mowa w ust.l pkt 2-4 przekroczy 5% wynagrodzenia calkowitego

brutto okreslonego w §3 ust.l umowy, Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania z mozliwosci

rozwi^zania umowy oraz naliczenia Wykonawcy dodatkowo kary umownej w wysokosci 5%

wjmagrodzenia calkowitego brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy .
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Zamawiaj^cemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajsicego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, w przypadku gdy kara umowna nie wystarcza na pokrycie szkody.
Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w terminie 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania
do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mu
kar^, jak rowniez nalezne mu odsetki ustawowe za opoznienie, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jak^
ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).

Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona:

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

2) w przypadku ogloszenia przez wiasciwe organy stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii,

— o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy
Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac
pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powotuje si? Wykonawca, jako
sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.
Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona rowniez w przypadku, gdy odst^ienie od umowy

b^dz rozwi^zanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez Wykonawc? terminow,

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

Zamawiaj^cego.

Wykonawca zawsze odpowiada za opoznienie w rozpocz?ciu swiadczenia uslugi spowodowane brakiem

dokonania uzgodnieii z innym niz NFZ wlascicielem obiektu.

W przypadku skorzystania przez Zamawiaj^cego z prawa do rozwi^zania umowy, rozwi^zanie winno

nast^ic w ci^gu 21 dni licz^c od dnia powzi?cia wiadomosci o przyczynie odst^ienia poprzez pisemne

oswiadczenie zlozone Wykonawcy.

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ oraz ofzetwarzanie danvch osobowvch

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy

nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do obiektow uzytkowanych przez Zamawiaj^cego

w zwi^zku z realizacji. niniejszej umowy, 2obowii.zane si. do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji

poufnych dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych

i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji

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

dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si? wykonuj^c obowi^zki

wynikaj^ce z niniejszej umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych

nakazow spoczywa na Wykonawcy. Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym

pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ stanowi^ca zal^cznik nr 3 do niniejszej

umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, uprawnia Zamawiajicego do

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu
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poufnosci w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu
do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^. do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych
jako tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych w obowi^zuj^cych
przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz
ich zrodia.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzulq, informacyjn^, dotycz^c^ RODO* oraz ze wypelnit
obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy, w przypadku, gdy
obowi^zek taki spoczywa na Wykonawcy.

*RODO - rv^or^^df^enie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 ̂ dnia 27 kmetnia 2016 r. w sprame
ochrony osobfî c^ych jv t^^prt^etmrv^aniem danych osohonych i w sprawie smbodnego pr^iywu takich danych
orai^udylenia dyrektyny 95I46IWE (ogolne rocpon^d^enie o ochronie danych) Un^. UE L 119 ̂04.06.2016),

5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikow Wykonawcy oswiadczenia, Wykonawca przedklada osobie, o ktorej mowa w §1 ust.lO
umowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.

Zabezpieczenie nale:^tego wykonania umowy

1. Wykonawca wniosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl (slownie:

zlotych), CO stanowi 10% ceny oferty (brutto), Zabezpieczenie zostalo

wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia

na jedn^ lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych. Zmiana

formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania

jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest

poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie

wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamowieh

publicznych. Zamawiaj^cy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ci^gu 30 dni licz^c od

dma podpisania protokoiu koncowego. Protokol kohcowy winien potwierdzac nalezyte wykonanie umowy

oraz zawierac informacj? o czynnosci, o ktorej mowa w § 1 ust. 18, o ile Zamawiaj^cy jej wymagal.

4. W okresie przysluguj^cym Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Zamawiaj^cy nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^ienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia,
jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^ilo w okresie waznosci zabezpieczenia Qezeli

zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).

Mechanizm Dodzielonei tyl'atnosci - iezeli dotvca

1. Zamawiaj%cy oswiadcza, ze b?cizie realizowal platnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej platnosci tzw. split payment, wyt^cznie przy platnosciach bezgotowkowych - polecenie

przelewu lub polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub uslug wymienionych w zal^czniku

nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz.U.2020 poz. 106 ze zm.).
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2. Mechanizm podzielonej piatnosci nie b?dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia

pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia

zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk% 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod^ na dokonywanie przez Zamawiaj^cego platnosci w systemic

podzielonej platnosci.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez Wykonawc^

fakturach jest rozliczeniowym rachunkiem firmowym - rachunek VAT.

Postanowienia koncowe

1. Umowa zostala zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo

zamowien publicznych .

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory powstale na tie stosowania nimejszej umowy, Strony poddaj% rozstrzygni^ciu s%du

wlasciwego dla siedziby Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Katowice).

4. Wykonawca zobowi^zany jest do wykonania umowy zgodnie z ofert^ zlozon^ w zamowieniu

nr 6/pn/2020.

5. Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy, przy uwzgl^dnieniu wyj^tkow w niej

przewidzianych, wymagac b^dzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Przez dni robocv^e Strony umowy rozumiej^ dni od poniedziatku do pi^tku, z wyl^czeniem przypadaj^cych

na nie dni ustawowo wolnych od pracy. Przez dni Strony rozumiej^ dni kalendarzowe.

7. Umowa zostala sporz^dzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwz egzemplarze

otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

tADCA

irtosz Kanra

Dziabi ,

NACZEiNIKWydzi^-K^^^voiSci
^ Iqsk gflhWaytwoHjk [Narodoffego yunuOi«.^rowia w Ka

Dziafu Pluni^inijiij Anuli/•.M.M I mniwanmw Amtli/k|««uniic/nych

'go w Kaiowicach

Krzysztof Wojcik
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia — 6l^skim Oddzialem Wojewodzkim z siedzib^
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

" Dyrektora 6lqskiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia,

w imieniu ktorego dziafa: na podstawie pelnomocnictwa nr
z dnia , zwanym dale] „Zamawiajqcym"

z siedzib^ w , adres: , wpisanym
do prowadzonego przez pod numerem

/jezeli dotyczy/,
NIP: , REGON: , wysokosc kapitatu zaktadowego: /jezeli
dotyczy/,

w imieniu ktorego dziala:

-  , zwanym dale] „Wykonawc^",
o tresci nast^puj^cej:

W zwiqzku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktore] przedmiotem jest

swiadczenie usfugi transmisji danych pomi^dzy siedzibq Sl£iskiego OW NFZ
w Katowicach, Centrum zapasowym a deiegaturami, zwanej dalej „umowq

podstawowq", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych udost^pnianych
wzajemnie wtrakcie realizacji umowy podstawowej postanawiaj^, co nast^puje:

llekroc w niniejszej umowie uzyte zostajq wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczajq one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane

w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dzialalnosci Zamawiaj^cego lub

przedsi^wzi^c Zamawiaj^cego zwi^zanych z realizacji umowy podstawowej,
2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwi^zku z

realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiajicego, kt6re zostafy utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.
Nie stanowii Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia si
powszechnie znane lub jawne.

^1 2/5
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1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiqzuje si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych. niezaleznie

od formy, w jakiej zostaly mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyl^cznie na uzytek prowadzonej
wspotpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich
uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduj? si? one w posiadaniu

Wykonawcy:

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyt^cznie osobom biorqcym udziaf

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te sq

niezb?dne dia prawidlowej realizacji umowy podstawowej:

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,
o poufnym charakterze udost?pnianych i przekazywanych im Informacji poufnych,

pouczenia ich w sprawie traktowania tych Informacji jako poufnych oraz odebrania

od tych osob oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy o zachowaniu

poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych
w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie

na takq czynnosc pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie

niezb?dne w zwi?zku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiaj^cy zobowiizuje
si? do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej

osobom bior^cym udziai w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,

ktore okaz? upowaznienie Zamawiajqcemu do udziaiu w realizacji umowy

podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiajqcego lub w przypadku zakohczenia wspofpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiajqcemu lub zniszczenia na wlasny koszt

wszelkich materiatow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami b?dicymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia

materiaiow winien uzyskac pisemn? akceptacj? Zamawiajicego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowiizkow dotycz^cych Informacji
Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu

kar? umown? w wysokosci 5.000,00 zfotych /stownie: pi?c tysi?cy 00/100 ziotych/

za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiajicego,

w terminie do 14 dni liczic od daty otrzymania wezwania do zaplaty kary umownej.

3. Osoby biorice udziaf w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy

(niniejsze obejmuje wszelkie osoby wyst?pujice po stronie Wykonawcy, w tym

rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny zfozyc oswiadczenie

zobowiizujice ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru

2z5
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okreslonego w za^czniku do niniejszej umowy. Podpisane o§wiadczenie/nia
Wykonawca zobowiqzuje si§ ziozyc Zamawiajqcemu przed przyst^pieniem do
faktycznej realizacji umowy podstawowej przez danq osob§. Obowi^zek powyzszy
dotyczy w rownym stopniu osob wykonujqcych czynnosci zwi^zane z wypelnianiem
zobowiqzah Wykonawcy z tytulu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy
podstawowej.

4. W przypadku niezlozenia Zamawiaj^cemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwot^ 1.000,00 ztotych
/stownie: jeden tysi^c 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek niezlozenia o§wiadczenia.

5. Lqczna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego
paragrafu, nie moze przekroczyc wysokosci 50% /slownie: pi^cdziesi^t procent/

wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w §3 ust.i umowy podstawowej.
6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,

odszkodowania za zawinione wyt^cznie przez Wykonawcy ujawnienie Informacji
Poufnych, w wysokosci przewyzszaj^cej kar^ umown^, w przypadku, gdy szkoda
poniesiona przez Strong poszkodowan^ z tego tytutu, przekracza wysokosc kary

umownej, o ktorej mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez cafy

czas tn/vania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasni^ciu,

a  takze w okresie gwarancji i r^kojmi, bez wzgl^du na podstaw^ prawn^

(tak kontraktow^, jak i deliktow^) i przyczyn^ tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest

do szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

a) przypadkow wyrzqdzenia szkody z winy umysinej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzgl^dnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub daisi Podwykonawcy winni

zostac zobowi^zani przez Wykonawcy do przestrzegania zobowiqzah wynikaj^cych

z niniejszej umowy.

1. Zobowiqzania okreslone w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych

ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowi^zuj^cych przepisow

prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du bqdz

innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych,

niezwfocznie zawiadomi na pismie Zamawiajqcego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiqzany na mocy obowi^zuj^cych przepisow prawa, wezwania s^du

lub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b^dzie

uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyt^cznie w zakresie wymaganym

prawem oraz zobowi^zany do podj^cia wszelkich uzasadnionych srodkow maj^cych

na celu upewnienie si^, ze Informacje Poufne sq traktowane jako poufne.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno§c za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy
przez swoich pracownikow bqdz inne osoby, ktore b§d^ zaangazowane w proces
realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowi^zywania umowy podstawowej, ztym
ze zobowiqzanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych
i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej
umowy oraz umowy podstawowej, nie wytqczaj^c okresu gwarancji i r^kojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

§6

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

§7

1. Strony poddaj^ pod rozstrzygni^cie sporow powstalych na gruncie niniejszej umowy,
wfasciwemu miejscowo ze wzgl^du na siedzib^ Zamawiaj^cego sqdowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowi^zujqce przepisy

prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zaf^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowiqzaniu do zachowania

poufnosci, ktore stanowi jej integrainq cz?s6.

Niniejsza umowa sporz^dzona zostata w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach,
z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KOORDYNATOR
ds. Zintegrov/anego Systemu Zarz^dzazua
w  Od^ale Wojew6dzkim

Pablicznych Narodcwego Fu^ Zdrowia w lUtowioch
Wojew6dzkiego - '

, die.'*!!, w Katowisach J | Z 5, jKAMVY

Bartosz Kaiifa



Nr zam6wienia: 6/pn/2020 zat^cznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufnoSci w NFZ

Zaiacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi§ i nazwisko)

(nr PESEL)

o6wiadczenie

o zobowicizaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentujqc w dniu Wykonawc? podczas

realizacji umowy na swiadczenie ustugi transmisjl danych pomi^dzy siedzibq

Sle|skiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami z uwagi na

udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuj? si^ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystklch Informacji Poufnych uzyskanych podczas

realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaleznie od formy,

w jakiej zostaty mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wytqcznie w celu realizacji umowy.

Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

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

Miejscowosc, data Czyteiny podpis

KOORDYNATOR
ds. Zuitegr''ns.anego Systemu 7jir7jyhraf}jf\
w Siaskitt Oiidziale Wojew6dzkiin

NaiDdov-vgi.. Focouia; Zi^c>wia w Katowicach



Nrzambwienia: 6/pn/2020
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KLAUZULA INFORMACYJNA ^ ~~ ~
DOTYCZ>\CA PRZETWARZANIA W SL^^SKIM ODDZIALE WOJEWODZKIM NFZ DANYCH

OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAHENTA W ZWJy^ZKU Z ZAWARCIEM
IREALIZACJ4 UMOWY (pzp)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. m> sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (dalej; RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ,
w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, z ktorym mog^ si^ Pahstwo

skontaktowac w nast^puj^cy sposob:

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

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddziat Wojewodzki NFZ

mozna kontaktowac si^ z Inspektorem Ochrony Danych w nast^puj^cy sposob:

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

■ telefonicznie: na numer telefonu wskazany na stronie internetowej Sl^sklego OW NFZ www.nfz-

katowice.pl,

• e-mai!em: IOD@nfz-katowice.pl
• CEL IPODSTAWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe b?d^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegaj^cego na mozHwosci realizacji umowy zawartej

w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na swiadczenie uslugi transmisji danych

pomi^dzy siedziby Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami w siedzibie

Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr post^powania: 6/pn/2020),

prowadzonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych (dalej „pzp") oraz

zapewnieniu ochrony informacji udost^pnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.

• ODBIORCY DAIVYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mog^ bye podmioty posiadaj^ce upowaznienie do pozyskiwania

tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego. Dane osobowe mog^ zostac

przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawart umow? powierzenia

przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa

danych osobowych do panstwa trzeciego

• ZRODLO IKATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy - rowniezpodwykonawcow, w trakcie post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.
• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Panstwa dane osobowe b^d^ przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz

przez czas niezb^dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikaj^cy z przepisow ustawy o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach.

% PRAWA OSOB, KT6RYCH DANE DOTYCZ4 -i-s'i.-fr
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczy przyshaguje:

■ prawo dost^pu do tresci swoich danych;
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■ prawo do sprostowania danych;

■ prawo do ograniczenia przetwarzania;

■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.

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

• INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dne dla realizacji postanowieh umowy, zawartej

w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.

• INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZ^Jlj
ORAZ PROFILOWANIA \
Pahstwa dane nie poshiz^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profilowania.

(imif I nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

0 zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuje
si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji
umowy, przedmiotem ktorej jest swiadczenie usiugi transmisji danych pomi?dzy siedziby
Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, Centrum zapasowym a delegaturami
w okresie realizacji zamowienia, atakze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie
od formy w jakiej zostaly mi przekazane;

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

miejscowoid, data czytelny podpis


