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Nr zam6wienia: lO/pn/2019 nr sprawy: WAG-II.261.74.2019

I. Nazwa Ifirmal oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;

e-mail: zamowieniapubliczne@.nfz-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Post^powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.).

Warto§c szacunkowa zamdwienia nie przekracza kwoty 5 548 000 euro.

Numer post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem lO/pn/2019. Wykonawcy

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

Rodzaj zamdwienia; robota budowlana.

Terminologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takze „SrWZ" mowa jest o "pzp"

lub „ustawie", nalezy przez to rozumiee ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekroc

w. SIWZ jest mowa o „rozporz4dzeniu w sprawie dokumentdw" lub „rozporz^dzeniu", nalezy przez to rozumiee

rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^dac

zamawiajgcy ;od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. z 2016, poz.1126 ze zm.). Ilekroc

w „SIWZ" mowa jest 0 "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumiee Slqski Oddzial Wojewddzki Narodowego

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

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

III. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegaj^cej na modernizacji

instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 -

budynek A, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV):

71.22.00.00-6 ushigi projektowania architektonicznego; 71.32.00.00-7 uslugi inzynieryjne w zakresie
projektowania; 45.33.10.00-6 instalacje cieplne, wentylacyjne; 42.50.00.00-1 urz^dzenia chiodnicze i wentylacyjne;

45.31.00.00-3 roboty instalacyjne elektryczne; 45.33.12.20-4; instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych;

45.30.00.00-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45.33.12.00-8 instalowanie urz^dzeh wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych; 45.33.00.00-9 hydraulika i roboty sanitame; 45.33.12.10-1 instalowanie wentylacji; 45.33.12.30-

7 instalowanie urz^dzeh chlodniczych; 45.45.00.00-6 roboty budowlane wykohczeniowe.

Na opis przedmiotu zamdwienia sklada sip:

a) formularz opis przedmiotu zamdwienia,

b) Program funkcjonalno-uzytkowy autorstwa Zaklad Ushig Projektowych i Sporz^dzania Operatdw

Szacunkowych „Wolski", zwany dalej „programem funkcjonalno-u^kowym", „Programem" lub „PFU".

Uwaga!

W przypadku sprzecznosci, roinic merytorycznych pomi^dzy trescig PFU a trescig pozostalej cz^sci SIWZ,

przes^dzaj^ zapisy pozostalej cz^sci SIWZ. Wykonawca winien niezwlocznie zglosid Zamawiaj^cemu w trybie art.

38 pzp wszelkie w^tpliwosci odnoszgce si? do opisu przedmiotu zamdwienia, w tym do PFU, w szczegdlnosci

wszelkie dostrzezone bl?dy, wewn?trzne sprzecznosci, niezgodnosci, czy niekonsekwencje.

»Wykonawca winien podac w tre^ci pkt II formularza opis przedmiotu zamdwienia nazw? producenta systemu

klimatyzacji oraz nazw? modelu oferowanych jednostek zewn?trznych i wewn?trznych. Formularz opis
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przedmiotu zamowienia, w tym wskazana przez Wykonawc? nazwa producenta oraz nazwa modelu, skladaj^ si?
na tre§c oferty.

Informuje si?, iz budynek przy ui. Kossutha 13 w Katowicach jest ogolnie dost?pny. Istnieje zatem mozliwosc
dokoiiania.przez Wykonawc? ewentualnych ogl?dzin we wlasnym zakresie.
W przypadku jakichkolwiek pytan b^dz w^tpliwosci, w tym takze wynikaj^cych z dokonanych ogl?dzin budynku,
Wykonawca winien na.podstawie art.38 ust.l ustawy Prawo zamdwien publicznych zwrdcic si? do Zamawiaj^cego
z wnioskiem o wyjasnienie tre^ci SIWZ. Zaniawiaj^cy udzieli wyjasnien zgodnie z procedure okreslon^
w przepisach cyt. ustawy.

Uwaga! Autor PFU nie jest upowazniony do udzielania jakichkolwiek informacji Wykonawcom.
Zakres prac w ramach przedmiotu zamowienia zostal okreslonv w PFU.

2. Realizacja zamowienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik
do niniejszej SIWZ. Wzor umowy przewiduje i okresla wanmki ewentualnej zmiany tresci umowy.
Niniejsza SIWZ we wzorze umowy okresla takze:
a) wymagania dotycz^ce umowy o podwykpnawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane,. ktorych
niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrzezeh lub sprzeciwu,
b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s^ dostawy lub uslugi, ktdre, z uwagi na
wartosd lub przedmiot tych dostaw lub uslug, nie podlegaj^ obowi^zkowi przedkladania Zamawiaj^cemu.
Wzor umowy okresla zasady zawierania umdw o podwykonawstwo zardwno w przedmiocie robot budowlanych, jak
i w przedmiocie dostaw i uslug.

Obowi^zek przedkladania umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s^ dostawy lub uslugi nie dotyczy
umow 0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niZ 0,5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7
ust.l umowy - ceny oferty, a takze umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot jest iimy niz polegaj^cy
na opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowej b^dz dostawie systemu (urz^dzeh) klimatyzacji.
Wyl^czenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wi?kszej
niz 50 000,00 zlotych brutto.

Uwaga: Uzycie w SIWZ (PFU) okre^lenia VRF b^dz VRV nie stanowi wskazania znakow towarowych, patentdw
lub pochodzenia, zrddla lub szczegblnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez
konkretnego wykonawc?. Wskazanie na sufit podwieszany typu Armstrong dotyczy istniej^cych sufitow
podwieszanych w pomieszczeniach obj?tych modemizacj^ klimatyzacji.
Opis przedmiotu zamdwienia nie narusza zatem normy art. 29 ust.3 pzp.

3. Wvmog zatrudnienia na nodstawie umowv o prace (art. 29 ust.3 a pzpl
Zgodnie Z art. 29 ust.3 a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisie przedmiotu zamowienia na uslugi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykonawc^ na podstawie umowy o prac? osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kpdeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pozn. zm.).
Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie si?
wszystkie czynnosci fizyczne, tj. prace budowlane, prace instalacyjne, prace elektryczne, opisane w PFU (w tym
prace demontazowe, montazowe, modyfikacja instalacji, przeszkolenie pracoWnikow), a takze w dokumentacji
projektowej, wykonywane bezposrednio przez pracownikdw fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub
podwykonawcy w procesie wykonywania robdt budowlanych (ushig) obj?tych przedmiotem zamowienia,
z wyl^czeniem czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).
Niniejszy obowi^zek nie dotyczy zatem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, inne osoby pelni^ce.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,
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osoby z uprawnieniami do projektowania (dokumentacja projektowa, osoby pettii^ce nadzdr autorski, osoby z
uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, a takie nie obejmuje
przypadkow osobistego ^wiadczenia przez przedsi?biorc§ prowadz^cego l-osobow^ dzialalnosc gospodarcz^.
Wymog zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktdrym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwien
publicznych, dotyczy czynno^ci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszego zamdwienia na roboty
budowlane, nie zas w okresie gwarancji i r^kojmi za wady.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp. wskazuie sie:
1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp:

najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleinosci od tego, czy dana osoba
zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedioiy Zamawiaj^cemu (jednej z osdb wskazanych
w umowie) o^wiadczenie, iz osoby wykonujqce w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynnosci, co do
ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b^d^ zatrudnione na
podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.

Kompletne oswiadczenie winno zawierac rdwniei: wykaz osdb (imi? i nazwisko) zatrudnionych na podstawie
umowy 0 prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres obowi^zkdw pracownika)
oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac^ i rodzaju umowy o prac^, dokiadne okreslenie podmiotu
skiadaj^cego oswiadczenie, dat? ziozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osdb zardwno pod kqtem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod kqtem mozIiwoSci realizacji
umowy z udzialem osdb w liczbie wynikaj^cej z wykazu.

Nieziozenie komplemego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub podwykonawc?)
uprawnia Zamawiaj^cego do rozwi^zania umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
okreslonej w §12 ust.l lit.a umowy, jezeli Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego
terminu, nie zlozyl wymaganego kompletnego oswiadczenia.

2) Uprawnienia Zamawiaj^cego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? lub podwykonawcy wymagah,
0 ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiaj^cy zastrzega sobie nastypuj^ce uprawnienia w zakresie kontroli
spelniania przez Wykonawcy lub podwykonawcy wymagah, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp,
dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:
a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnoSc z oryginalem kopii umowy o pracy zatrudnionego

pracownika;

b) mozliwosc z^dania innych dokumentdw, np. dokumentdw potwierdzaj^cych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy (wraz
z informacj^ o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadczenia wlasciwego oddziaiu ZUS lub
dowoddw potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczeh;

-  zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezbydne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracy, w szczegdlnosci imiy i nazwisko zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracy, rodzaj umowy
o pracy oraz zakres obowi^zkdw pracownika.

c) mozliwosc zwrdcenia siy do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powziycia w^tpliwosci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymOgu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 pracy przez Wykonawcy lub podwykonawcy osob wykonuj^cych w trakcie realizacji umowy czynnosci,
CO do ktorych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracy.
3) Sankcje z tytulu niespelnienia wymagah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp: opisane we wzorze umowy

okolicznosci rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezlozenia w terminie komplemego
oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1; obowi^zek zaplaty kary umownej za kazdy dzieh niezatrudniania
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5.

w oparciu o umowf o prac? osoby wykonuj^cej czynno^ci, co do ktorych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy oraz obowiqzek zaplaty kary umownej za kazdy
dzien opdznienia w przedlozeniu w terminie dokumentdw, o ktorych mowa w pkt 2 lit. a lub lit. b.

4) Rodzaj czynnoSci niezb^dnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotycz^ wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuj^cych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia okreslono powyzej (pkt 111.3)

Warunki gwarancii i rekoimi za wadv:

Wykonawca winien udzielic gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia na warunkach okresionych
we wzorze umowy.

Wykonawca winien zaoferowac jeden z trzech (3) dopuszczonych okresdw gwarancji i r^kojmi za wady,
tj. 36-miesi?czny albo 48-miesi^czny albo 60-miesi?czny.

Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokdhi odbioru robot budowlanych,
kohczy zas wraz z uplywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r?kojmi za wady licz^c od dnia
podpisania protokolu kohcowego.

Wykonawca winien podad oferowany okres gwarancji i r?kojmi za wady w formularzu oferty.
/Patrz formularz oferty oraz pkt Xlll SIWZ (kryterium 11 oceny ofert)./

W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia, w calym okresie jej trwania, Wykonawca zobowi^zany
b?dzie do bezplatnego serwisowania zainstalowanej klimatyzacji.

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ byd sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane b^d^ postanowieniami
umowy. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ byd korzystniejsze, od okresionych
w umowie.

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

6. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwodci skladania ofert cz?sciowych.
2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wafiantowych.
3) Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwieh, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
4) J?zyk post?powania.

Wyjadnia si?, it. zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku pqlskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwieh publicznych wi^ze si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U.2019.1480), ktdra formuluje zasad? uiywania j?zyka
polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku
polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlewych oraz oznaczeh
pochodzenia towardw i using, norm wprowadzanych w j?zyku oryginalu zgodnie z przepisami o normalizacji.

7. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca mo^e powierzvd wykonanie cz?sci zamowienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp 2:ada wskazania przez Wvkonawce czesci zamowienia. ktorych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i nodania nrzez Wvkonawce firm

podwvkonawcdw ("patrz: formularz oferty).

3) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwieh na roboty budowlane, ktdre maj^ byd wykonane
w miejscu podlegaj^cym bezpodredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przyst^pieniem do wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,
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ittorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacj? robot budowlanych.
4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l, w celu wykazania spelniania
warunkow udziahi w post?powaniu, Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamowienia; w terminie do dnia 31.12.2019 r,, z zastrze^eniem postanowien wzoru umowy,
w tym §3 i §4 wzoru umowy.

Uwaga:

» opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej winno nast^pid bez zb?dnej zwloki, nie pozniej jednak niz
w terminie do 5 dni licz^c od dnia zawarcia umowy (z wyj^tkiem dokumentacji powykonawczej);
» przedlozenie kosztorysu powykonawczego winno nast^pic wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robot;
» przed dokonaniem protokolamego odbioru robot budowlanych Wykonawca winien przeprowadzic testy
funkcjonalnosci systemow instalacji klimatyzacji;
» opracowanie i dostarczenie projektu powykonawczego winno nast^pic nie pozniej niz w nast?pnym dniu
roboczym po podpisaniu protokolu odbioru robot budowlanych;
» przeszkolenie wytypowanych pracownikow Zamawiaj^cego z zakresu obslugi urz^dzen i sterownikow
nasciennych winno nast^pic nie pbzniej niz w nast?pnym dniu roboczym po podpisaniu protokolu odbioru robot
budowlanych;

» w ci^gu 3 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^any jest przedstawic Zamawiaj^cemu
dokument potwierdzaj^cy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okreslonych we wzorze umowy.

Kwesti? terminow i zasad wykonania zambwienia szczegolowo opisuje wzor umowy.

2, Miejsce realizacji zamowienia: ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

V. Warunki udziatu w postenowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy;
1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spelniaj^ warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okreslone przez Zamawiaj^cego w ogioszeniu
o zamowieniu,

IT niniejszym post^powaniu stawia si^ warunek udzialu w post?powaniu dotyczqcy sytuacji fmansowej
oraz warunek udzialu dotycz(fcy zdolnoici zawodowej (posiadanie wymaganego doswiadczenia).

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

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

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ o^wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, zas w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na strOnie
intemetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rowniez o^wiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moie przedstawic
dowody na to, ze podj?te przez niego srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnoici, w szczegolnosci
udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie
pieni?zne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyezerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
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wspolprac? z organatni scigania oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre odpowiednie dia zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si^, jezeli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamowienia oraz nie uplynal okreslony w tym wyroku okres obowiazywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
»Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunku udziahi
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt I
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» ZamawiaJacy moie wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?ppwania o udzielenie zamowienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunku udzialu w postepowaniu okre^lonego przez

Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ

a) Art. 22 ustlb pkt 2 pzp - warunek udzialu w p6st?powaniu dotyczacy sytuacji fmansowej.
Wykonawca winien wykazab posiadanie srodkow fmansowych w wysokosci co najmniej 200 000,00 ziotych lub
zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 200 000,00 ziotych, w okresie nie wczesniejszym niz
1 miesiac przed uplywem terminu skladania ofert.

W celu wykazania spebiienia warunku udzialu w post?powaniu dotyczacego sytuacji fmansowej, Wykonawca
sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajacego
dokument, o ktorym mowa w pkt YI pkt 3 lit.a lub lit.b SIWZ.

b) Art. 22 ustlb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvezacv zdolnosci zawodowei

W celu wykazania spebiienia warunku udzialu w post?powaniu dotyczacego zdobiosci zawodowej (posiadania
wymaganego doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajacego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.c
i litd SIWZ.

Wykonawca winien spelnic warunek dotyczacy zdobiosci zawodowej (doswiadczenia) polegajacy na nale^tym
wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej (zakonczonej)
polegaJacej na wykonaniu (zainstalowaniu) systemii klimatyzacji VRFA^V o wartosci nie mniejszej niz
100 000,00 zl brutto, obejmuJacej nie mniej niz 10 pomieszczen, w ktorych zainstalowano ww. system
klimatyzacji.

Wykaz wykonanych robot budowlanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz robot budowlanych wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly
wykonane, z zalaczeniem dowoddw okreslajacych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane naleiycie,
w szczegdlnosci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ukoAczone, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - inne dokumenty.

Uwaga!

♦ Podajac w formularzu wykaz robdt budowlanych rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca wskazuje przedmiot
roboty budowlanej zgodny ze zdefiniowanym powyzej.

♦ Podajac w formularzu wykaz robdt budowlanych wartosd, Wykonawca wpisuje kwot? brutto w ziotych za
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wykonan^ robots budowlan^.

♦ Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok
wykonania (zakonczenia) roboty budowlanej.

♦ Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych miejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres wykonania
roboty budowlanej.

♦ Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych podmiot, na rzecz ktorego robota zostala wykonana,
Wykonawca podaje nazw? lub firm? oraz adres lub siedzib? tego podmiotu.

♦ Jezeli zakres przedniiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwieh bylby szerszy (np. obejmowalby
inny rodzaj zamowienia b^dz inne roboty budowlane), Wykonawca winien wyodr?bnic i podac dane dotycz^ce
jedynie wykonanej roboty budowlanej zdefmiowanej powyzej. W przvpadku nodawania wartosci Wykonawca
winien wpisac zarowno kwote stanowiaca wartosd calego zamowienia. iak i warto^c samei roboty budowlanei

zdeflniowanei powvzei.

♦ Wykonanie ka^dej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostac po^wiadczone dowodem.
Wykonawca przedstawia zatem wykaz robot budowlanych z zal^czeniem dowoddw okreslaj^cych, ze roboty

budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym, ze roboty zostaly

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.

2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia;

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spehiic kazdy
z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia;

b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ - wystarczy spelnienie
go wspdlnie przez Wykonawcow ubiegaj^cych si? o zamdwienie (jako suma posiadanych srodkdw
finansowych lub zdolnosci kredytowej), co oznacza, ii. warunek moze spehiic jeden z Wykonawcow,
l^cznie dwoch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

c) warunek udziahi w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ, winien spehiic

samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? p udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcow powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci

sumowania zdolnosci zawodowej - doswiadczenia).

3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktorym: Wykonawca maze w celu potwierdzenia spelniania warunkow
udzialu w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub Jego cz^sci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,
na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktorej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,
wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktory polega na zasobach innego podmiotu/6w, udowodni Zamawiaj^cemu, ze realizujqc
zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/dw, w szczegdlnosci przedstawiaj^c
zobowi^zanie tego podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji
zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, ze udost?pniane Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zasoby, pozwalaj^ na
wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udziahi w post?powaniu oraz

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

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

rjj
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W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a pzp,
b?dzie dysponowai niezb^dnymi zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw,
Zamawiaj^cy z^da wskazania w szczegdlnosci:

a) podmiotu, ktory udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawcy pi'zy wykonywaniu zamowienia

publicznego;

d) zakresu i okresu udziaiu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.

Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit.a-d, wirmv znalezc si^ w zobowi^zaniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowiazanie podmiotu, o ktdrvm mowa wvzei, Wykonawca zalacza do ofertv.

Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego doswiadczenia (tu: zdolnosci zawodowej),
Wykonawcy mog^ polegac na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizuj^ roboty budowlane lub
ushigi, do realizacji ktdrych te zdolnosci s^ wymagane.

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci lub sytuacja fmansowa podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp,
nie potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunku udziahi w post?powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiaj^cego:

a) zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowi^zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci lub

sytuacj? fmansow^, o ktdrych mowa w art. 22a ust.l pzp.

Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej innych podmiotdw/tu odpowiada
solidamie z podmiotem, ktdry zobowi^zal si? do udost?pnienia zasobdw, za ssdcod? poniesion^ przez
Zamawiaj£|cego powstal^ wskutek nieudost?pnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudost?pnienie zasobdw nie
ponosi winy.

VA, Podstawy wykluczenia. o ktdrveh mowa w art. 24 ust.5 pzn

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

Wykaz oswiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacych spelnianie warunkdw udziaiu w nostenowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1) aktualne na dzieh skladania oferty oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,
tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziaiu w post?powaniu w zakresie
dotycz^cym sytuacji finansowej i zdolnosci zawodowej.

Informacje zawarte w ww. oswiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz speinia warunki udziaiu w post?powaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktdry powoluje si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunku udziaiu
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktdrym mowa powyzej (por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).
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Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp, zal^czono do SIWZ.

2) zobowi^zanie innego podmiotu/6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby
realizacji zamowienia (jezeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu/ow - patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie interaetowej Zamawiaj^cego (www nfz-katowice.pl")
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy
0 przynaleznoSci albo braku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.1 pkt
23 pzp.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlo^c wraz z oswiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

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

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

3. Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala najwyzej oceniona,
do zloZenia w wvznaczonvm, nie krdtszvm niz 5 dni. terminie aktualnych na dzien zlozenia nast^puj^cych
dokumentow:

a) informacja banku lub sp61dzielczej kasy oszczfdno^ciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc
posiadanych ̂ rodkow finansowych lub zdolnosc kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz I
miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ);

b) informacja banku lub spdldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc
posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytow^ podmiotu, na ktbrego sytuacji finansowej
Wykonawca polega, w okresie nie wczesniejszym m± 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert (jeZeli
Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/podmiotow).

» Jezeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/6w, przedstawia ww. dokument w odniesieniu
do tego podmiotu.

»Jeieli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozyc dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej
wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze zloiyc inny dokument, ktory w wystarczaj^cy sposob potwierdza
spebiianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udzialu w post^powaniu (art.26 ust. 2c pzp).
c) wykaz robdt budowlanych (formularz wykaz robdt budowlanych) wykonanych nie wczesniej niz w okresie

ostamich pi^ciu (5) lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na
rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 1
ppkt 2 lit.b SIWZ), z zal^czeniem

d) dowod6w okre^laj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji
0 tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami pfawa budowlanego i prawidlowo ukohczone, przy
czym dowodami, o ktdrych mowa, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentow - inne dokumenty.

4. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wvkonawcow:
1) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie

ubiegaj^cych si§ o udzielenie zamowienia. Oswiadczenie to winno potwierdzic spelnianie warunk6w udzialu
w postfpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje
spelnianie warunkow udzialu w post^powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
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2) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kaMy z Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^cych si?
0 udzielenie zamowienia;

3) dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub odpowiednio lit.b winien potwierdzic spelnianie warunku
opisanego w pkt V pkt I ppkt 2 lit, a SIWZ wspolnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamowienia (jako suma posiadanych srodkdw fmansowych lub zdolnosci kredytowej), co oznacza, iz warunek
moze spelnic jeden z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo I^cznie wszyscy Wykonawey.

4) dokumenty, o ktdryeh mowa w pkt VI pkt 3 lit.c i lit.d SIWZ, winny potwierdzic spelnianie warunku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdinie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, Warunek ten winien spebiid samodzielnie przynajmniej jeden
z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich
Wykonawcdw powinien posiadac wymagane do^wiadczenie (brak mozliwosci sumowania zdolnosci
zawodowej - do^wiadczenia).

5. Forma oswiadczen i dokumentdw.

Kwestie zwi^zane mi?dzy innymi z form^ oswiadczen i dokumentdw reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju
z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...).

»Oswiadczenia, o ktdryeh mowa w rozporz^dzeniu dotycz^ce Wykonawey i innych podmiotdw, na ktdryeh
zdohiosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a pzp oraz dotycz^ce
podwykonawcdw, skladane s^ w oryginale.

»Dokumenty, o ktdryeh mowa w rozporz^dzeniu, inne niz oswiadczenia, o ktdryeh mowa w §14 ust.I cyt.
rozporz^dzenia, skladane s^ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosd z oryginalem.
»Poswiadczenia za zgodno^c z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawey wspdinie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publipznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycz^.
Poswiadczenie za zgodno§c z oryginalem nast?puje w formie pisemnej.
»Zamawiaj^cy moze i^dac przedstawienia oryginalu lub notariataie poswiadczonej kopii dokumentdw, o ktdryeh
mowa w rozporz^dzeniu, innych niz oswiadczenia, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi w^tpliwosci co do jej prawdziwo^ci.

»Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym s^ skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.
»Uwaga! Wykonawey wspdinie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia winni zal^czyc do oferty pelnomocnictwo.
Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawey tacy winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu
o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit.B SlWZ dla
pebiomocnictw.

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

Jezeli Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.I pzp, oswiadczen lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okoliczno^ci, o ktdryeh 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 zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie wskazanym, ehyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnieh oferta Wykonawey podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganyeh pebiomocnictw albo zlo^l wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, ehyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawey podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie post?powania.
Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnieh dotycz^eych oswiadczeh
lub dokumentdw, o ktdryeh mowa w art. 25 ust.I pzp.
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7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlo±enia oswiadczeri lub dokumentow potwierdzaj^cych okolicznosci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i ogohodost^pnych baz danych, w szczegolnosci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce dostfpnosci oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w §2,

§5 i §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami intemetowymi
og61nodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku, o ktorym mowa powyzej, Zamawiaj^cy mo:ie i.i^dac od Wykonawcy przedstawienia thimaczenia
na j^zyk polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj^cego dokumentow.

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

skonkretvzowanvch o^wiadczeh lub dokumentow.

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, kt6re znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlnosci oswiadczen lub

dokumentow przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub
dokumentow, o lie s^ one aktualne (§ 10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie

z tei mozliwosci wvmaga wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch oswiadczen lub dokumentow.

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

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, i± zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym postfpowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nastfpnie zbadad, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostala oceniona Jako najkorzystniejsza, nie podlega wyklnczeniu.

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

wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze zbadac, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziaiu w post?powaniu wykonawca, ktory zlozyl ofert? najwyzej ocenion^
sposrod pozostalych ofert.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonaweami oraz przekazvwania

oSwiadczen lub dokumentdw. Osobv nprawnione do porozumiewania sic 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 poslanca, faksu
lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
uslug drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zostac zlozona pod
rygorem niewaznosci w formie pisemnej, pehiomocnictwo winno zostac zlozone z zachowaniem formy okreslonej
w pkt X lit. B SIWZ (rowniez w przypadku jego zlo^enia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust.3a
pzp), zas oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
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zamowienia (rOwniez w przypadku ich zlo^enia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl^dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra
Przedsi^biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich (...) (Dz.U.2018, poz. 1993).
Uwzgl^dniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz
niektorych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rowniez pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przekazane
przy uzyciu ̂ rodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu using
drog4 elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ (e-mail), b^dz faksem, b^dz za posrednictwem poslanca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za

posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 swiadczeniu using drog^ elektroniczn^, tj. poczty elektronicznej (e-mail), kazda ze stron na z^danie drugiej
strony niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien poslugiwac si? numerem sprawy okreslonym
w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny bye

skladane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj 208A.
6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczty elektroniczn^

(e-mail) winny by6 kierowane na adres e-mail; zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem
winny bye kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwr6cic si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnieh

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjasnieh

niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartosc zamowienia

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

ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pozniej niz do kohca dnia, w ktorym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnieh, Zamawiaj^cy

moze udzielic wyjasnieh albo pozostawic wniosek bez rozpoznania.
Przedhizenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w art. 38 ust.l

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tresc SIWZ.

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawchw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzieh ustawowo

wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Osob^ uprawnion^ przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:
Pan Mariusz Partyka - Glowny Specjalista ds. Zamhwieh Publicznych w Dziale Inwestycji i Zamowieh

Publicznych; adres e-mail: zamowieniapubliczne@nf7,-katowice.Dl.

VIIL Wvmagania dotvczace wadium

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

5 000,00 zlotych (slownie; pi?6 tysi?cy 00/100 zlotych),

2. Wykonawca moze wniesd wadium w jednej lub kilku nast?puj4cych formach:

1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym,

ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nale^ wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

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

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej nit pieni?toa, Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410.
Tresc takiego dokumentu nie moze wanmkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac
postanowienia art. 46 ust.4a oraz ust.5 pzp. Dokument swoj^ waznosci^ musi obejmowac 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 dzieh, w ktdrym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlo:zenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw srodkdw
pieni?inych na podany wyzej rachunek bankowy, przed unlvwem terminu skladania ofert. o ktorym 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 sposob nieprawidlowy (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 przedlu^c termin zwiazania ofert^, z tym
ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwrocic si? do
Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedluzenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci

wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhizony okres zwiazania ofert^.
Jezeli przedluzenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejSzej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub j ego przedlutenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybranajako
naj korzystniej sza.

X. Opis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzordw oswiadczeh) w sposob trwaly poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?sc
formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, Zamawiajfjcy prosi o wykonanie kserokopii
danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie dodatkowe,
a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy umiescic w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym
przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem wzordw
formularzy oraz umych zal^cznikow skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy,
Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisow znajduj^cych si? we wzorach
formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.
Uwaga; Wykonawca odpowiada za tre^c ka^dego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego, czy
formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. Jeieli Wykonawca
przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegolnosci poprzez OCR, zobowi^zany jest dokladnie
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przeczyta(5 jego tre^6 po przeksztalceniu oraz por6wnad z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy z

powodu b}?d6w w procesie przeksztaicenia formatu (np. bi^ddw w procesie OCR) tre^d oferty nie b^dzie

odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez

Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowa^ione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania

zobowiqzan o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie rejestrowym

(ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upeinomocnione - w takim przypadku oryginal

pelnomocnictwa (lub jego kopi^ po^wiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nale:^ dol^czyd do oferty. Oferty,

o^wiadczenia i iime dokumenty winna podpisad osoba upowaimiona do reprezentowania Wykonawcy. Oferta

podpisana przez osob? nieupowamionq zostanie uznana za niewam^.

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

D. Ofertp Wykonawca proszony jest dostarczyd w nastppuj^cej formie; w zamkniptej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

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

Przetarg nieograniczony - Nr lO/pn/2019

MODERNIZACJA KLIMATYZACJI

NIE OTWIERAC PRZED: .21119 godz. 12.30

Jej:eli oferta jest wysylana za pomoc% przesytki kurierskiej/Iistowej, Wykonawca winien zaznaczyd,

ze przesytka zawiera ofertf oraz wskazad numer post^powania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci

za nastfpstwa spowodowane brakiem wla^ciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek

z ww. informacji.

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

oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 16 formularza oferty,

z uwzglpdnieniem uwag do zal^cznikow.

W przypadku oswiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawcp zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice nrzedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktdrych Wykonawca zastrzegi, ze nie mog^ byd one udostppnione innym uczestnikom postppowania,

Wykonawca powinien umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL>\CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSI^BIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnicp przedsipbiorstwa definiuje art. 11 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U.2019.1010):

Przez tajemnicp przedsipbiorstwa rozumie sip informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne

przedsipbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sip tym rodzajem

informacji albo nie sq latwo dostppne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania

ich w poufhosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnicp przedsipbiorstwa

w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli Wykonawca, nie p6:^niej niz w terminie
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sktadania ofert, zastrzegk ze nie mog^ bye one udostfpniane oraz wvkazaK iz zastrzezone informacje stanowiq
tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zloiyc tylko jedn^ ofert? na cafe zamowienie. Ofert? skiada si? w formie
pisemnej pod rygorem niewaino^ci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci elektronicznej,

G. Tre^c ziozonej oferty musi odpowiadad tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegac si? o udzielenie zamowienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy
si? 0 udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tacy winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia
albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Dokument pelnomocnictwa
winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pebiomocnictw,

I. Sposob wypetniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen;

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

w ramce w pkt 1 formularza oferty nalezy podad cen? ostateczn^ oferty

za realizacj? calego zamowienia;

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie ryczaltowe;

2) formularz opis przedmiotu

zamowienia

3) formularz wykaz robot

budowlanych

4) wzor informacji, o ktorej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

5) wzor osWiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ustl pkt 1

pzp

nalezy wypebiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

nale^ zal^czyd do formularza oferty);

nalezy wypebiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

jest skladany wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

nalezy wypebiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

nalezy zal^czyd do formularza oferty);

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

(oswiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

6) wzor oswiadczenia - grupa

kapitalowa

nalezy wypebiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyd

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.

2.

3.

4.

Ofert? nalezy zlozyd w siedzjbie Zamawiaj^cego:

^l^ski Oddziai Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208A (II pi?tro),
w terminie do dnia . Z5..ra...Z(ll9. .. do godziny 12.00.
Zamawiajacy niezwlocznie zwraca ofert?, ktora zostala zlozona po terminie.

Wykonawca moie, przed uplywem termbgigogJla(^y ofert, zmienid lub wycofad ofert?.
Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pok6j nr 206 (II pi?tro).
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5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (frnny) oraz adresy wykonawcdw, a tak^e informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonaiiia zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno^ci zawartych
w ofertach.

Niezwlocznie do otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl')
informacje dotycz^ce:
1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adresow Wykonawcdw, ktdrzy zlo^li oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofertach.

XII. Qpis SDosobu obliczenia ceny ofertv

1. Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanowi wynagrodzenie ryczaltowe. Cena oferty winna
zawierad wszelkie koszty niezb?dne do wykonania zamowienia, zgodnie ze wzorem umowy.

2. Cena netto dokumentacji projektowej podana w formularzu kalkulacja cenowa - w poz.I tabeli, nie
moze przekroczy^ 5% ceny oferty netto.

3. Wykonawca zobowiazany b^dzie zrealizowac caloksztah prac wynikajacych z przedmiotu zamowienia za cenf
oferty podana w pkt 1 formularza oferty uwzgl^dniajaca wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem
zamowienia. 'Wykonawca realizujac przyszla umow^, nie b^dzie mogi domagac si? podwyiszenia
wynagrodzenia, nawet jesli w chwili zawarcia umowy nie moina bylo przewidzied rozmiaru lub kosztbw prac.
Wynagrodzenie ryczakowe umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym.

4. Wykonawca w formularzu kalkulacja cenowa oraz w pkt 1 formularza oferty - w zaieinosci od tego, czy
obowiazek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiajacym - do kwot netto dolicza,
badz odpowiednio nie dolicza, wartosc 23% podatku VAT.
W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiazek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferta
informacj?, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp {wzor zalqczono do SIWZ).
Jezeli zlozono ofert?, ktorej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towarow i using, ktbry miaiby obowiazek rozliczyc zgodnie
z tymi przepisami.

5. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostac przez Wykonawc? podane z dokladno^cia
do dwoch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaokraglac do pehiych
groszy, przy czym kohcowki poniiej 0,5 grosza pomija si?, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla si? do
1 grosza.

6. Zamawiajacy odrzuci ofert?, ktora b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.
7. Rozliczenia mi?dzy Zamawiajacym a Wykonawca b?da prowadzone w walucie poiskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

XIII. Qpis kryteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tveh krvteriow i snosobu oceny ofert
O wyborze najkOrzystniejszej oferty deCydowac b?da przedstawione ponizej kryteria oceny ofert oraz nast?pujacy
sposob oceny ofert:

I. Cena - waga 60%

najnizsza cena spo^rbd wszystkich ocenianych ofert

Ilosd punktow = x lOOpkt x 60%

cena ocenianej oferty
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II. Okres gwarancii i rekoimi za wadv - waga 20%

okres gwarancji i rfkojmi za wady zaoferowany w ocenianej ofercie

Ilo^c punkt6w = X lOOpkt x 20%
najdiuiszy zaoferowany okres gwarancji i rfkojml za wady spo^rdd wszystkich ocenianych ofert

» Wykonawca w pkt 2 formularza oferty winien wskazac oferowany przez siebie okres gwarancji i r?kojmi za wady

przedmiotu zamowienia, tj. 36 miesi?cy albo 48 miesi^cy albo 60 miesi^cy.

»JezeIi Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r^kojmi za wady dhjzszy niz 60 miesi?cy, b?dzie nim zwi^zany, ale

do oceny w ramach kryterium II Zamawiaj^cy przyjmie okres wynosz^cy 60 miesifcy.

»Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?kojmi za wady krotszy niz 36 miesi^cy, jego oferta zostanie

odrzucona jako nieodpowiadaj^ca tresci SIWZ.

» Jei:eli Wykonawca w sposob jednoznaczny nie wskaze okresu gwarancji i r?kojmi za wady, przyjmuje si?,

iz Wykonawca oferuje okres 36-niiesi?czny. Wykonawca winien oswiadczyc, iz akceptuje niniejsze.

in.KIasa efektvwno^ci energetvcznei - waga 20%

Podkrvterium IIIA. Klasa efektvwnosci energetveznei oferowanveh iednostek zewnetrznvch przv chlodzeniu:

1) Klasa efektywnosci energetycznej A (5,35 <SEER<5,60) 0,00 pkt
2) Klasa efektywnosci energetycznej A+(5,60 <SEER<6,10) 12,00 pkt
3) Klasa efektywnosci energetycznej A++(6,10 <SEER<8,50) 25,00 pkt
4) Klasa efektywnosci energetycznej A+++ (SEER >8,50) 50,00 pkt

Podkrvterium IIIB. Klasa efektvwnosci energetvcznei oferowanveh Iednostek zewnetrznvch przv grzaniu:

1) Klasa efektywnoSci energetycznej A (3,40 <SCOP<4,00) 0,00 pkt

2) Klasa efektywnoSci energetycznej A+ (4,00 <SCOP<4,60) 12,00 pkt

3) Klasa efektywnoSci energetycznej A++(4,60 <SC0P<5,10) 25,00 pkt

4) Klasa efektywnosci energetycznej A+++ (SCOP>5,10) 50,00 pkt

»Wykonawca w formularzu opis przedmiotu zamowienia winien podac sezonowe wspolczynniki efektywnosci

energetycznej oferowanych jednostek zewn?trznych - dotyczy wspolczynnikow przy chlodzeniu oraz grzaniu.

Niewskazanie b^dz niejednoznaczne wskazanie wspolczynnika spowoduje, iz oferta w danym podkryterium (w 111

kryterium oceny ofert) otrzyma 0,00 pkt.

»Maksymalnie w kryterium 111 oferta moze otrzymac 100,00 pkt (suma punktow uzyskanych w podkryteriach

III.A.-lll.B.).

»Je^:eli kazda z ofert uzyska w kryterium 111 l^cznie tak^ sama liczb? (sum?) punktbw, przyjmuje si?, iz kazda

z nich jako najkorzystniejsza otrzymuje 100,00 pkt.

»Je:^eli zadna z ofert po zsumowaniu punktow uzyskanych w poszczegolnych podkryteriach nie uzyska l^cznie

100,00 pkt, przyjmuje si?, iz oferta z najwyzsz^ liczb^ (sum^) uzyskanych punktdw otrzyma 100,00 pkt, zas

pozostale oferty z nizsz^ punktacj^ zostan^ przeliczone proporcjonalnie.

»Liczba punktow otrzymana przez ofert? w kryterium 111 zostanie przeliczona przez wag? kryterium, tj. 20%.

»Punkty b?d^ liczone z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przecinku przy uwzgl?dnieniu zasady wyrazonej w pkt

Xllpkt5SlWZ.

»Ocena kohcowa oferty b?dzie sum^ ilosci punktdw uzyskanych w kryterium od 1 do 111 przy zastosowaniu
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opisanych w kaidym kryterium wzorow matematycznych, czy zasad przyznawania punktdw.

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

umowv w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktorego oferta jest wazna, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamowien publicznych, speinia
wymagania ZamawiaJ^cego okreslone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okreslonego w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wybofze oferty zgodnie z art, 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamowienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniem
art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.

Form^ przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzglfdnieniu przepisdw przeJMowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowied
publicznych orazniektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

3. ZamawiaJ^cy moze zawrzec umow? przed uplywem terminow, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, jeieli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego ziozono tylko jedn^ ofert? lub
b) w post?powaniu o udzielenie zamowienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynno^ci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokiadny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pismie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy moi:e wyrazic zgod? na
podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpozniej
w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wniesc zabezpieczenie
naleiytego wykonania umowy.

5. Jei:eli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze
wybrac ofert? najkorzystniejsz^ sposrod pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewatoienia post?powania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wymagania dotvezace zabezpieczenia nalezvtego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysokosc zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie moze zostac wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni?znym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego
najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

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

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^iych 1, 40-043 Katowice.
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4.

5.

6.

7.

9.

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

jest zlo^c stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j

nr 410, najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonad zmiany formy zabezpieczenia najedn^ lub kilka form,

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

ci^glo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. 0 zamiarze dokonania zmiany formy

zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawjaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

Zabezpieczenie naiezytego wykonania umowy wpiesione w forniie dokumentu nie moze warunkowac

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci zi^dania wyplaty przez wystawc?

dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostac

pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia naiezytego wykonmia umowy,

jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilb w okresie waznosci zabezpieczenia Qeieli zabezpieczenie

zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie watoo^ci dokuinentu).

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

umowy.

Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia, okre^la wz6r umowy qraz art. 151

ust. 1 pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istotne dla strori postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysokosc kar

umownych z tytulu niewykonania lub nienale^ytego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zal^czony do

SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamowienia.

2. Integralni czqscii przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufiiosci w NFZ

stanowiica zal^cznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawcy wystqpujicy wspolnie (art. 23 pzp) ponoszi solidami odpowiedzialnosc za wykonanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o srodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wvkonawev w toku postepowania o udzielenie

zamdwienia

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

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguji Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak^e innemu podmiotowi, jei;eli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidsl lub mo2:e poniesc szkod? w wyniku

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

oraz specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia przyshiguji rdwniez organizacjom wpisanym na listq,

0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie przyshiguje wylicznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiajicego podjqtej
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowiizany

na podstawie ustawy.

5. Jeteli wartosc zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej rqki lub zapytania o cenq;
2) okreslenia warunkdw udziahi w postqpowaniu;

3) wykluczenia odwohijicego z postqpowania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwohijicego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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6. Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktbrej zarzuca si^

niezgodnosd z przepisami ustawy, zawierac zwi^zle przedstawienie zarzutow, okreslac z^danie oraz wskazywac

okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

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

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwaUfikowanym podpisem
elektronicznym.

8. Odwoluj^cy przesyla kppi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem temiinu do wniesietiia odwolania w taki

sposdb, aby mogl on zapoznac si? z jego tre^ci^ przed uplywem tego termiriu.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania pomformowac

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

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

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej infoimacji Zamawiaj^cy powtarza czynnosc albo

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

czynnosci. Na czynnosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysluguje odwolanie, z zastrze2:eniem art.

180 ust. 2 pzp.
10. Terminy wnoszenia odwolania okresla art. 182 pzp.

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

pr^sluguje 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 nje stanowi^ inaczej.

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

Skarg? wnosi si? za po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placdwce pocztowej operatora

wyznaczonego w rpzumieniu ustawy 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 wlasciwemu s^dowi w terminie^
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wniesc takze Prezes

Urz?du Zamowien Publicznych. Prezes Urz?du moze takze przyst^pic do tocz^cego si? post?powania. Do
czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy

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

14. Szczegolowe zasady zwi^zane ze srpdkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych.

XVIII. RODO; informacia dla Wykonawcdw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2: rpzpdrz^dzenia Parlamentu Eufopejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietriia

2016 r. w sprawie ochrony ospb fizycznych w zwi^zku z przetwarzahiem danych osobowych i w Sprawie.
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporz^dzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiaj^cy informuje, te:

'  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Narodowy Fundusz Zdrowia - ̂ l^ski Oddzial Wojewddzki ul. Kossutha 13, 40-844 Katpwice; adres e-mail:
zamowieniapubliczne@nfz-katpwice.pl;

Inspektorem Ochrony Danych w Sl^skim Oddziale Wojewddzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest Pan
Maciej Zymelka, e-mail: iod@nfz-katowice.pI, tel. 32 735 19 21;

■  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi^zanym
z post?powaniem o udzielenie zamdwienia publicznego w przedmiocie: modernizacja ihstalacji klimatyzacji na '
V i 111 kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - budynek A - zamowienie nr

lO/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

20



Nr zamowienia: lO/pn/2019 nr sprawy: WAG-II,261.74.2019

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b^d^ osoby lub podmioty, ktorym udost^pniona zostanie
dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe b^d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia post?powania o udzielenie zam6wienia, a takze przez okres trwania umowy, okres gwarancji
i r?kojmi za wady oraz okres archiwizowania dokumentdw zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie
regulacjami;

obowi^zek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo^rednio Pani/Pana dotycz^cych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwi^zanym z udzialem w post?powaniu o Udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b^d^ podejmowane w spos6b zautoniatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do whiesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;

nie przyshiguje Pani/Panu:

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

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

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

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

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mote skutkowac zrriianq wyniku postppowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieh Umowy w zakresie niezgodnym z pzp oraz nie
mote naruszac integralnosci protokofu oraz jego zafqcznikow.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w ceiu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w ceiu ochrony praw innej osoby fizycznej iub
prawnej, iub z uwagi na wazne wzglpdy interesu publicznego Unii EuropejskieJ tub panstwa czionkowskiego.

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

natychmiast zglosic Zamawiaj ̂cemu.
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Fitma:

Narodpwy Fundusz Zdtowia
Sl^ski Oddziaf Wojewodzki
ul. Kpssutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: , /jeieli dotyczy/

CEIDG; /jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jeieli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

strona www: (jezeli jest), telefon: .. fax:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogl zwtocic wadium:

5^

/dotyczy wadium wniesionego wpieniqdzu/

1. W nawi^zaniu do ogioszenia o przetargu nieograniczonym majq,cym za przedmiot zaprojektowanie

i wykonanie roboty budowlanej polegaj^cej na mPdernizacji instalacji klimatyzacji na V i III

kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 — budynek A, oferujemy

wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ caiego zamowienia zgodnie

Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^ oferty:

cena netto zl + wartosc 23%podatku VAT =

zl brutto (cena brutto),

zgodnie z formularzem kalkulacja cenowa.

ze Specyfikacjq,

UWAGA!

Wykotiawca nie dolicza do ceny oferty podatku VAT, ieieli obowiqzek podatkowy spoczywa na

Zamawiaiqcym -patrz pkt XII pkt 4 SIWZ oraz wzor informacji. o ktorej mPwa w art. 91 ust. 3a pzp.

W taldei sytuacii centf oferowan^ przez Wykonawcy bfdzie cena wskazana iako netto. czyli bezpodatku

ad tdwardwi ustug. Ninieisze dotyczy mwidezJSptmularza kalkulaicia cenowa.
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2, Oswiadczamy, iz zobowiqzujemy si? wykonac zamowienie w terrninie do dnia 31.12.2019, r.,
z zastfzezeniem postanowien wzoru umowy, w tym §3 i §4 wzoru umowy.

Wykonawca zobowi^zuje si? do opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej bez zb?dnej zwloki,
nie pozniej jednak niz w terrninie do 5 dni licz^c od dnia zawaicia umowy, z wyj^tkiem dokumentacji
powykonawczej, tj. kosztorysu powykonawczego oraz projektu powykonawczego.

Kwesti? terminow i zasad wykonania zamowienia szczegoiowo opisuje wzor umowy.

Oswiadczamy, iz akceptujemy pozostale terminy wynikaj^ce ze wzoru umowy.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy gwarancji oraz r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia na warunkach
okreslonych we wzorze umowy. W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia, w calym okresie
jej trwania, Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplamego serwisowania zainstalowanej klimatyzacji.

Oswiadczamy, ie udzielamy na przedmiot zamowienia*:

A) 36 - miesi^cznej gwarancji i r^kojmi za wady □
B) 48 - miesi^cznej gwarancji i r^kojmi za wady □
C) 60 - miesi^cznej gwarancji i r^kojmi za wady □

* Wykonawca winien wskazac oferowany przez siebie okres gwarancji i r^kojmi za wady poprzez
zaznaczetdepowyzej wybranej opcji (zaznaczenie — wybor jednego oldenka): alba A alba B alba C.
Jezeli Wykonawca w sposob jednoznaczny nie wskaze okresu gwarancji i r^kojmi za wady, przyjmuje
si^, iz Wykonawca oferuje okres 36-miesifczny. Wykonawca oswiadcza, ii akceptuje niniejsze, Patrz
pktXIIISIWZ.

Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dma podpisania protokolu odbioru robot
budowlanych, konczy zai wraz z upiywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r?kojmi za wady
licz^c od dnia podpisania protokolu koncowego.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okre^one we wzorze umowy.
5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych nimejsz^ ofert^ przez okres 30 dni. Bieg zwi^zania ofert%

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

niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku
wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ
oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem Umowy
o zachowaniu poufnosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow, w miejscu i termime
wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

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

Lp. Czesc zamowienia Firma Podwykonawcy

wskazuj^c cz?sc zamowienia, ktorej
podwykonawcy.

Ikonanie Wykonawca zamierza, powierzyc podWykonawcy oraz firm?

2
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9. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac* na
zasobach innego podmiotu w zakresie dotycz^qrm zdolnosci zawodowej (posiadanie wymaganego
doswiadczenia).

**niepotrzebne skresHd

W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) innego podmiotu, Wykonawca udowodni, iz tealizujqc
zamdwienie bfdzie dysponowat niezbgdnymi zasobami tego podmiotu, w szczegolnosci przedstawia/qc zobowiqzam'e tego
podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobowna potrzeby realizacji zamowienia

10. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac/nie b^dziemy polegac**
na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym sytuacji finansowej (posiadanie srodkow
finansowych lub zdolnosci kredytowej).

** niepotrzehno skreslin W przypadku polegania na sytuacji finansowej innego podmiotu/6w Wykonawca
udowodni, iz realizujqc zamdwienie b^dzie dysponowat niezbgdnymi zasobami tego podmiotu/6w, w
szczegolnosci przedstawiajqc zobowiqzam'e tego podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia^

11. Zobowi^zujemy sif w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

12. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu (w tym
podpisuj^cych oferte/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wyrdka z nastepuj^cego
dokumentu***:

1) I<RS □
2) CEIDG □
3) pelnomocnictwa □

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

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

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

13. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rogpon(cid;(enia
Parlamentu Europejskiego i Padj (UE) 20161679 t^^dnia 27 kwietnia 2016 r. iv sprawie ochmny osob fitQicspjch
oj t^^prt^tivari^aniem danycb osohowych i w sprawie swobodnego prsppijwu takich danych ora^ uchyknia dyrektyny
951461 WE (Ogolne rogporgpdt^nie o ochronie danycb) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskaHsmy w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia pubUcznego
w niniejszyni postepowaniu.****

**** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osohowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych 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. wowczas nalezy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE
DOTYCZY.
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14. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufiiosci dla Wykonawcy / osoby teptezentuj^cej
Wykonawc^.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze ziozeniem oferty w post^powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego nr lO/pn/2019, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuje
si?/zobowi%zujemy si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktorej bgdzie zaptojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegaj^cej na
modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biutowego w Katowicach ptzy
ul. Kossutha 13 - budynek A, w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasnigciu lub rozwi^zaniu
umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi/nam przekazane,

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

15. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy* do grupy malych lub srednich przedsi^biorstw.

* niepotrzebne skteslic

Defmig^ makgo ora^ sredniego pn^edskhior^, a tak^ mikropr^edskbior^ s;aaiiem ustawa ̂  dnia 06.03.2018 r. Pram pr^dsi^hiorcow

(Dv^U. 2018.646). Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt Ipkt 3 Qit. mtawy u^te w ustaivie okreslenia o^nac^ajc£.

1) mikroprzedsi^biorca - pr^dsiibiorci, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych spetniai icps^nie nastipujciee

warunki;

a) f^atrudnial srednioroc^nie mniej ni^ 10 pracownikow oras^

b) osicfgnul roczny obrot netto s;e spr^da^ towarow, wyrobom i uslug ora^ ̂  operagi ftnansdnych niepr^kract^ajciy rownowartosci w ̂opjch 2

milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu spor^yd^onego na koniec jednego ̂  ych lat nie przekroceyly rownowartosci w s^lotych 2 miUonow

euro;

2) mafy pTzedsi^biorca - prsydsi^biorcq, ktory w co najmniejjednym roku dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial Icicnyiie nastipujcpe

warunki:

a) s^atrudnial sredniorocsptie mniej ni\ 50 pracownikow ora^

b) osie^gncd roc^ny obrot netto sprr^eda^ towarow, nyrobow i uslug oras^ opera ji jinansowych nieprzekrac^ajciy rownowartosci w s(loP/ch 10

milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu ̂ or^pd^onego na koniec jednego ̂  tych lat niepr^ekrocsyly rownowartosci w sjotych 10 milionow

euro - i ktory nie jest mikroprsydsi^biorcci-

3) dredni przedsigbiorca - pr^edsiibiorci, ktory w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotowych spelnial Icicspiie nast^pujpce

warunki:

a) r^atrudnial sredniorocs^nie mniej ni\250pracownikow oras;^

b) osic^gncil rocr^y obrot netto s;e sprr^edasy towarow, nyrobow i uslug oras^^ ̂  operagiJinansowych niepnykracsyijciy rownowartosci w sjotych 50

milionow euro, lub sumy aktywowjego bilansu sporspdrynego na koniecjednego ̂  ych lat nie p-nykrocryly rownowartosci w r^lotych 43 milionow

euro

- i ktory nie jest mikroprtydsiibiorcp ani malym prrydsiqhiorcci.

16. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty nast^puj^^ce wypelnione formularze/
oswiadczenia/dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

2) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

3) formularz opis przedmiotu zamowienia

4) formtdarz kalkulacja cenowa

5) pisemne zobowiazanie iimego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia - jezeH dotyczy

6) pelnomocnictwo osob reprezentiijacych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)
- jezeH uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

7) inne - jezeH dotyczy



Nf zamowienia: lO/pii/2019 fotmulatz ofetty

Uwaga!

- oswiadczenie o ptzynaleznosei albo braku przynaleznosci do tej samej gmpy kapitatowej
Wykonawca sMada w tertninie 3 dtii od zamieszczenia infoanacji, a ktotej mowa w art, 86 ust.5pzp
na stronie intemetowej www.nfz-katowice.pl,

- formularz wykaz robdt budowlanych wraz z dowodaiid sMadany jest na weZwame

Zamawiaj^cego, o ktorym nciowa w art. 26 ust.2pzp (patrz SIWZ).
- infdrmacja banku lub spdtdzielczej kasy. oszcZ^dnoseiowo-kredytowej skfadana jest na wezwahie

Zamawiajqcego, o ktorym mOwa w art. 26 ust.2pzp (patrz: SIWZ)

i naZwisko upeteomocnionego pfzedstawiciela Wykonawcy:

Data ..

podpis
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Zaklad Uslug ProjeUovvych
I Sporzqdzania OperatSwSs^conkowych
„WOLSKr„

Temat: PRO GRAM PUNKC JOl^ALNO-UZYtKO WY
ria wykonaniemodemizacjijns^ klimatyzacjf na HI i V pigtrze tudj/dku biurowego

w Katowrach przy ul. Kossutha 13—budj^ek A

ADRES: ul. Kossutha 13,40-844 Katowice

INWESTOR: NFZ w Warszavvie, Slaski OW, u!, Kossutha 13,40-844 Katowice

Opracpwsl:

KODY GPV;

fl
71220000^6 Uslugi prqielaowania ̂ hitektdniciaego
71320000-7 Uslugi In^letyjric \Y zakresie prdjektoliVania
54331O0O-6 ; Instalacjecieplne, wsntylacxine
42500000-1 Uiz^direnla chlodnicffi i wentylacyjne
45310000-3 Robo^ Instalacyjne elektiyczhe
45300000-0 Robojy wzakresieinstalacji budowlanych
45331200-8 Iiislfilpwanie urzgdzen weittylacyjnyclv i kliinatyzaQgnych
45330000-9 Hydraulite j roboQi'sanitame

45331210-1 Instalpv^ftia wentylacji
45331230-7 InstalpwaniiB urz^dzai chlpdnic^ch

45450000-6 Robo^ budpvVlane ■wykonczeniowe

\
Gliwice, Kwiecien 2019

% . %
m jsb



tresci

0

n

n
1 1

1 '

0

I, CZ^SC OPISOWA 3
1. i. Opis ogolpy przecimjptu zamowienia , ^
1J j. Charak^iystyc^eparanietry budynkuc. 3
1.1.2. Zalozema gldwne dp prpgramu flinkcjonalno-u%flcoweg6i,,..l Z.I. 4
1.1.3. Zakresprogramuftiifcqjonalno^yzytlcovvego
1.1.4. Aktualne liwarunkowania przedmiota2am6v^eniau,.i,....v. 5
1.1.5. OgdlnewlaMwoMfunkcjohalnp-tt^koWq,., y
1.1.6. Szc2eg61owe wla^ciwo&PfunkcjpnaincH^!i2ytkQwe...i..« *. 72.^s wymagan Zamawiajacego w stpsunlcu dp przedmlPtu zamQWienia.ZIIZIZ!Z ' 8
2.1.Przygotowanieoferty „ ...... g
2.2. Wymagariia szPzegoiowe ..ZT " "r
2.3. waruflki v^k^naniai odbiomrob6t................:........,,..Z 9

--••••""•••"■Z..Z.!ZZZIIIZZZZ!ZZZ!9z-i.1.1. Przekazanletetenu, orgariizacjarpbfit......... . 92.3.1.2. Zabezpieczenieterepu objptego piacami.. 9
2.3.1.3. Wymagania dPtyczace ochrony srodo\yiska,i i... " """10
2-3-1-4. Wym^ania dP^Gzaceochrony ppo:^..,.....,... xo2.3.1.5. Materialy szkodliwe dia otoczenia...... j j
2.3.1.6. Wymagania dptyez^ce bezpieczenstwa i higieny pracv . 11
2.3.1.7. Ochrona i utrzymanie rob6t...i „ j j
2.3.1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i piywatnej,......,., , '12
2.3.1.9. Stosowanie przepisow prawa.... X2
2.3.2. Wymagania do^c^ce materialow..... \22.3.2.1. Wymagania ogoJne ......,..,.„...„Z......... 12
2.3.2.2. Przechcwywanie 1 skladowanie miaterialow... 132.3.2.3. Sprz^t i maszyny ... , „
2.3.2.4. Transpprt....,
2.3.2.5. Zastosowane materialy iurzadzenia.2.3.3. Kontrpla jakosci ]!.Z!ZZ "• v-- _
2.3.3.1. Program zapewnieniajakp&i..,.. .,,...,.,..Z.Z..Z....Z.'. 7
2.3.3.2. ̂ sadykonPoIi jakosci2.3.4. Odbior robot..,, ............ 16
2.3.4.1. Rodzajeodbiprpw robot.,...., ...
2.3.4.2. Odbior konccwy robot budowlanych2.3.4.3. Podstawaplatnosci ,......7...ZZ..Z..., 17
2.3.5. Gwarancja i przegi^dy —

n. GZ^SG INFORMACYJNA jg
3.1 Dokunienty po^ierdzajqce prawo do dysppnpWania nieruchomo^cia na cele
budowlane oraz dodatkPAve uwagi., 183.2. Przepisy prawne i nprmy zwi^nezwykonaniem zakresu programu ...Z,ZZZZl8



i

)

n

D

ZAL4CZNpa:

- kopia uprawttien

RYSUNKI:

1. Rzutlllpi^-^ skala lMOO

2. V pi^tra - skala 1:100

3. Rzutpoiddasza-skala 1:100

4. Rzut in pi?tra-^schemat instalacji elekliycztiej — skala 1:200

5. Rzut y pi?tra schemal instalacji elektrycznej - skala 1:200

6. Rzut ppddasza—schemat instalacji elektiycznej — skala 1:200
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1.1. Opis ogoiny pitzedniidtii zaindwicinia

Przedmidtem zainowienia jest wykonanie instalatai idima^acji \^^szc2eg61^ionych
pomieszczen biurowych w systeinie YRF dia budynku Slqskiego Qddzi^ Wojewddzkiego
NFZ w Katowicach—budynek A. Zaitiawiajgcy wyraaga:

- wykonanie dokumentacji projefctowej budowjano-wykpnawczej, pfanu BIOZ
\vynikaj4cego z charaktefu prac w Istniej^cym, Q:^kowanym obiekcie

wymiany istniejqcych jednostek klimatyzacyjnyGh sufitowyeh kasetpnowych w
pomieszczeniach biurowych znajdujqeych si? na IH i V pi?lrze oraz jednostek ze^?ttznych
znajdnjgcych si? na poddaszo, wraz z niezb?dnynii robotami toWarzyszgc^i, tj. demontaZ i
ponowny montaZ iirzgdzen, cz?^ciowy demontaZ i ponowny raontaZ sufitdw podwieszanych
oraz prace instalacyjne zwiqzane z podi^czeniem nowych urzqdzen, bez wyniiany Istniejgcych
przewddow gazowych, cieczowych, odprowadzenia skroplin i zasilahia unzgdzed.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, jesli podczas prowadzenia prac
budowlanych nastqpi^ zraiany w stosunku do projektu.

1.1.1. Charaktetystycziie parametry budynku

Budynek posiada konstrpkcj? plytowo - Zelbetowq, wykonan^ w techpologu Lipsk,
Sciany piwnic zelbetowe, tynkowarie ppsadowione na piycie krzyZowo zbrojonej. Sciany
powyzej poziomu terenu wypeinione pustakami zuZlobetonowymi z wykonczeniem od
strony zewn?traiej tynkiem narzulowym. Konstrukcj? nosn^ budynku stanowi szkielet
stalowy shipowo-iyglowy o siatce shippw w kierunku podhiznym i popizecznym. Shjpy
zostaiy omurowane, licowane tynkiem cementowym, Uszlywnienie budynku w kieranku
podiuznym stanowi^ stalowe beiki dwuteowe, na ktoiych wsparte s^ Zelbetowe pfyty
prefabtykowane, W budynku wyst?puj^ strppy z prefabrykatow zelbetowych.

Li



Sciany dzialowe murowane i z pJyt gipsowo - kartonowych. Stropodach budynku

wykpnany z plyt korytkowych, zelbetowych, opartych na sciankach azmpwych, ki'yty jest

pap4 termozgrzewaln^.

Budynek ma VII kondygnacji nadziemnych razem z poddaszem technicznym.

Caly budynek jest podpiwmczony. W kondygnacji podziemnej zlokalizowane s^

pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Budynek posiada dwie klatki schodpwe oraz dwie

windy psobowe.

1.1.2. Zalozenia glowne do programu funkcjpnalno-uzytkowego

Wymieniane jednostki kasetonowe b^d^ zipkalizowane w zdecydpwanej wi^kszosci w

tych samych miejscach co jednostki istniej^ce. W kilku pomieszczeniach, zgodnie z W0I4

Inwestora, lokalizacja jednostek zostanie dostosowana do istniejqcej aranzacji wn^trz. Trasy

instalacji pozostaj^ bez zmian.

Na poddaszu zostan^ wymienione cztery jednostki zewn^trzne bez zmiany

istniejqcych tras instalacji za wyj^tkiem korekt zwi^zanych z inn^ lokalizacja podl^czen

wybranych urzqdzen.

Istniejq,ca instalacja klimatyzacji jest instalacji 2-rurowi. Kazdy ukiad ma posiadac

sterownik nadrz^dny umozliwiajicy przeliczenie ukladow pomi^dzy chlodzeniem i grzaniem.

. Nale^ zamontovv^ac dodatkowe sterowniki centralne umozliwiajice zarzidzanie

poszczegolnymi systemami klimatyzacyjnymi dla nowoprojektowanych systemow pi^tra III

i V oraz nale:^ zamontowac dodatkowe sterowniki centiulne umozliwiajice zarzidzanie

istniejicymi systemami klimatyzacji piptra IV i II. Lokalizacj? szafek ze sterownikami nalezy

uzgpdnic z Zamawiaj^cym.

1.1.3. Zakres programu funkcjonalno-uzytkowego

Zakresprac:

- wykonanie dokmnentacji projektowej

- przygotowanie i zabezpieczenie miejsc dempnta^ istniejicych luzidzen w

pomieszczeniach biurowych III i V pi^tra oraz na poddaszu budynku

- demontaz jednostek wewnptrznych w pokojach praz jednostek zewn^trznych na

poddaszu

. - demontaz w niezb^dnym zakresie sufitow podwieszanych
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dpstarezenie i mpntg:^ nqwych uizi^dzen
- iiiezb?dne mo^flfcacje fnstal^i gazow^, cieezowe}, odprpwadzenia i

ele^cznej zv^^ZMiez ppdfipzepienj no\^^
wyl^qpanip fldppwiednich^^^ uraphpmied instalacii, testpw systetnu,
ppraiarow srqdpwiska w pQazpzegoInych ppnne^zeniach biurowych, urachomienie
systemu

- pbnpwny niOntaZ aiiitow podMpszanycb waz z szeregiera prac budwlaoych
towaizyszacych, jak np. poprawld powferzcbni pizegrpd budowlanych wraz z
malowaniein

- przeszkolenie obstagi technicznej budynku z zakiresu pbstugr utzadzefi i aterownikow
sciennych

D

1.1.4. Aktualne UTVarunkowania przedmiotu zamdwietiia

Roboty bpda ̂ ^pny^tte w &nk<yonu a«?ym^ Prace b?da prowadzone na III
IV piptrze budynku I na poddaszu i pplegac bpda na wyihiame utzqdzen klimatyzacyjnych w
ramach istniejacego i funkcjonujacego systemu klimatyzacyjnego na danym piptKe
wykonanego w oparciu o dofcumentacj? prpjektowa w pazdziefniku 2006 rpku. DJa
ppmieszczen biurowych sporzadzonp zestawienie zyskow ciepia:

D

0
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ZYSKI

bDIlRZ^2£!^
ELEICITRVCZ3WCH
(KdiVn'tfrER,
MONITOR,
PRUKARfcA)

4xl50W
25:150 W

4xl50W

3X150W

iTClSOW
SxISdW
exisow

3xl50W

4xI50W
2xI50W

4x tsOW
2xl5DW

3xl50W

2xI50W
4xI50W
4x 150 W

2xI50W

Ixl50W
2xl50W

4xl50W

1 X 150 W

2xl50W

3x 150 W

3xl50W

3xl50W

2X150W

3XI50W
Ix 150 W

4X150VV
IxISOW

4xl50W
IxlSOW

4x ISOW

2x 150 W

4x I50 W

2xI50\V

4XI50W
2xl50W

5xI50W

IxlSOW

5X150W

I X 150 W
4x 150W

2xI50W

4xl50W

2xl50W

3xl50\V

3xI50W

IxlSOW
2xl50W

2xl50W

4X ISOW
2xl50W

2xl50W

IxlSOW

Ix 15dW
2x 150 W

2xl50W
3X150W

4 x 200W
2x200 W
4x20aw

3x2CI0W

1x200 W

3 x 200W
6 x 200W

3 x 200W
4x200W

2 x 200W

axaoow
2 x 200W

3 x 200W

2 x 200W

4 x 200W
4x200W
2x200W

1 X2t)0 W
2 x 200W

4 x 200W

ix2ddw
2X200W

3X20bW
3 x 200W

3x2(3pW

2x 200 W

3x200W

Ix200W
4x2CK)W
lx200W

4 x 200\V

1x200 W

4 x 200W

2X:200W

4 X 200W .

2 x 200W

4X200W

2X200W

5x200W

Ix260W
5 X 200W
rx200W

4X200W
2x200W
4 x 200W

2 x 200W

3X 200W

3x2Q0W

lx200W

2x200W

2 X 200W
4x200W

2x200W

2 x 200W

IxlOOW
lx200W

2 X200W

2x2bOW
3x20QW

ZYSKI ZYSKI CVEKOWITE
OP PRZEZ OBCIV^ME
NAStONEGZNIENIA laAVY eiEPENE
(PLAOKNA) ZC3VNI?TRZNE

IWENtVLAGJE

2X300W 600 W 2600W
2x20dW 400W 1700W
2x3mjW 6(»W 2660W
3 x 200W ecraw 22S0W
1X200W 200W 750W
2x2t)6W 40dW 1850W
3x30bW 900W 3900W
2x200 W 400 W 18S0W
2x30QW 600 W 260(1W'
2X:200W 400W 1500 W
2x3K)W 6bOW 2a}0W
2 x 200W 400W isoow
2x 200 W 400W 1850 W
2x2Q0W 406W isodw
2x2dOW 400 W 2200 W
2 x 200W 4dbw 2200 W
2x200 W 400 W 1500W
2 x 200W 40DW 1150W
2 x 200W 400 W 1500W
3 x 200W StfflW 266dW
1x200W 200 W 750W
2X200W 400 W I50OW
2 x 200W 400 W mow
2X2Q0W 400W I850W
2x2(»W 400 W 18S0W

2x200W 400 W 15Q0W
2 x 300W 600 W 2250W
2 x 200W .400W iisdw
2 x 300W 6o6w 2600 W
lx200W 200 W 750 W
2 x 300W 600 W 2600W
1X200W 200 W 750 W
2 x 300W 600W 2600W
2X200 W 400 W ISOOW
2 x 300W 600 W 2600 W
2x206W 4W)W 1500\V
2x3(toW eiSoW 26dOW
2 x 206w 400W 1500 W
2x30aW 600 W 2950W
1 X200W 200 W 750W
2 X 300W .600 W 29S0.W
lx200W 2ob.w 750W
2X300W 600W 2600W
2X20CIW 400 W isooW
2 x 300 W 600 W 2600 W
2X 200W ■  4aow Tsddw
2 X 300W 6(K)W 2250 W
2x20dW 400 W 185bW
2X 200W 400 W 1150W
2x3d0W 600 W 1900W
zxaoow 400 W 1500W
2x30dw 600 W 2600W
2x2aOW 400 W 1500W
2x200W 400 W 1500W
2x2dOW 400 W 1I50W
2 X 200W 400W 1I50W
2x200!W 400 W isdow
2 X 200W 400 W ISOOW
2 x 200.W 400 W mow

108 900 W

J.

Ll

r\

nl



n

14-5i Qgoliie wlalciWiiici funkejonalno-uiytl^^
Celem v\^konania systemu kliniatyzaeji jest zapewnieiiie odpovviednich warunkdw

srodbwiskotvych w wyzmaczotiych pbrnieszczeniach biurowych.,
Temperatura obliczeniowa powieftza zevwj^trznegp w zimie: tz ~ - 20 "G

Teniperatura obliczeniowa powiel^a aewngtrznego w leqie; tz +35 ®C
Tetnpetatura obliczeniowa potnieszczen dla zimy:
- pomieszczenia biurowe; +20 ®C (+,- 2 °G)

Temperatura obliczenio'wa pOmieszczen dla lata:

- poiflieszczenia biurowe: +22 ®C (+,-2 °C)

Halas od urzadzen - poziom ci^nienia akus^cznegq - dla jednostki wewnqtrznej nie
wi^cej niz 29 dB(A) dla I biegu, nie \vi?cej nit 33 dB(A) II bieg, oraZyUie wi^cej jak 37 dB(A)
dla ni biegu.

Halas od agtegatu - poziom cisnienia akustycznegp - nip wi?cej jak 63 dB(A) dla
pelnego obci^enia w odleglosci 3m od utzadzenia

System VRF powinien pracowac bezproblemowo, stabilnie w zakresach temperatury
zewh^trznej -20 °C do +43 °C.

D

if

1.1.6. Szczegolowe wlaschvosci funkcjonalno-uZytkowe

System musi zapewnic utrzymanie temperatuty w pOmieszczeniach (flinkcja
grzewczo-chlodzaca - chlodz^ca w okresie letnira priorytetovva) na poziomie wyznaczpaym w
pkt. 1.1.5.

W chwili obecnej wyznaczone sa dwa odrqbne uklady na kazdym piptrze - nr I w
czpsci ppJnocnej budynku i nr 2 w czpsci poludniowej, przy c2yra jednostki z pokoi 5021 504
sa podtqezone wraz z pomieszczeniami na pofudniowej czpspi piptra in. Granice zakresow
pokazano w czpsci lysunkowej.

Nowy agrcgat systemu VRF musi bye wyposazpny w odpowiedni^ automatykp i
wydajny uklad chtodzenia z wentylatorami DC.

Zaklada sip wykorzystanie istniejacej konstrukcji do ppsadowienia agregatpw.
Agregaty powinny bye posadowiooe w sposob trwaly z zabezpieczaniem pfizeciw wibraeji 1
drganiom.

K
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Jednostki wevvn^trzae kasetonowe z napljrwera powiietrza 4-kiejiiunkdwym
o maksymalnej wysbkpsci EScm, szerbko^c i diugo^c typowa dbstosowana do istniejqcych
sufitbw podwieszanyGh typp Armstrong 60x60cm, Jedliostki wewi^trzne musz^ pbsiadab
w Standafdzie pompkb skroplin.

Sterpwanie jednostkami wewngtrznymi poprzez sterowniki na&iemve z funkcj^
programowania pracy tygodnibwej, sterowaniem ka^idej Zaluzji kasety osobno (blokada kgta
otwai-cia, funkcja swing). Sterowniki powinny bye wyposaipne, w pamifc, ktbra przecbpwujfe
ustawienia trybu pracy w przypadkp braku w zasilauni, Fo wznowieniu zasilania urzadzbnie
wrbci do nastaw przed wystapieme braku zasilariia. Pi-zewody polaczenipwe sterownika

z j ediiostka wewnbUzna tvykonabj ako wkuwane pod plyty GK.

Kazda jednostek wewn^trzna powinna posiadac armatur? odcinajaca urzadzenie
(zawory odcinajace na instalacji gazowej - montowane przy jednostce wewnatrznej).

j  2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaiudwienia

2.1. Przygotowanie oferty

Wykonawca winien zapoznac sif wnikliwie z opracowamem programu funkcjonalno-
uZytkowego.

2.2. Wymaganla szczegplowe

r  Ze wzglpdu na zakres prae polegaj^cych na wymianie urzqdzen klimatyzacjdnych bez
l - wj'miany instalacji zasilaj^cych przyjpto bilans zyskbw ciepla zgodnie z projektem z 2006

roku przedstawionym w pkt. 1.1.4.

^  System zapewnia odprowadzenie ciepla z pomieszczen biurowych.

1  Sterowniki centralne nalezy zaprogramowac tak, aby systemy pracowaiy w godzinach
J  od 7:00 - 17:00. Sterowniki centralne powinny wysylab sygnal wyl^czenia pozostawionych
" I aktywnych jednostek wewnptrznych po godz. 17.00.

System daje mozliwosc odci^cia kazdego urz^dzenia bez braku przerwy dzialania
1^' caiegp ukladu.

System zapewnia utrzymanie Z^danych temperatur, maksymalnej glosnodci urzfdzen
|j zgodnie z wytycznymi zawartymi w pktv 1.1.5. praz pozoslale parametry zg. z pkt. 1.1.6.

System musi mieb mozliwosc czasowego wyl^czenia caiego obwodu (jednpstka
Ij zewnbtrzna+jednostki wewmjtrzne) z poziorau jednego sterownika.



i  Jednostki wewngtrzne musz? bye wyposazone w wenlyJatoiy z min. 3 stopniow?
regiilacjg.

fclimatyzaeyjtie Qedflbstfci Wewn?ttzne i zewn^trznc) powinny poehodae
^  0d jednegb producentlze wzgl?du na mozliwie najwi^ksz^kompatybilnos^^ catosci systeipu.
...j

23, Waiiiribi lyykonania i pdbioru robot

(  2.3,1. Wymagaiiia dO^czace robdt

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos'g wykonania prac. Wykonawca B?dzie wykonywat
IJ zgodnie z pizyj?^i w Polsce ptzepisami, nonnami, ingtrukcjanii i pizepisaini

Wykonawca przedstawi do akceptacji ZamaWiajqcemu harmonogram robot, ̂ kaz Urzadzen,
[ j materiatpw i tephnologii stdsowanych pizy wykonaniu prac.

PI 23.1.1. Przekazanie terenu, organizacja robot
ZamawiaJacy ptzekaze Wykonawcy teren budowy w tenninie okreslpnym w

[J Gpraeowaniu na podstawie protokoiu. Zleceniodawca wskaZe pUiikty poboru wo^ energii
elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z ktdrych b^d^ mogli korzystad pracownicy. Fobor

y  wody i enetgii elekttyczne) na potrzeby prowadzonych prac a lakze udost?pnienie
powieczchni maga^nowej i socjalnej jest nieodptatny.

I  ZamawlaJacy nie zapewnia dozoru raienia Wykonawcy.
Za^awiajqcy wymaga bie±acego usuwania gruzu, odpadow do kontenerow

J  zewn?trznych. Zabrania si? wytzucania odpadow przez olcna. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnosc za oehron? wykonanych prac do odbioni koncowego. Uszkodzone lub

[  podczas prac elementy oraz urz^dzanja Wykonawca naprawl lub odtwoizy na
wiasny kdszt.

D  . . ■2.3.1.2. Zabezpieczenie terenu obJ?tego pracaitii

y  Wykonawca jest zohowiazany do zabe^ieczenia terenu oiyftego praeami w okresie
trwania realizacji zadania, ai do zakonczenia i odbtdni koncowego prac. Praed

J  przyst^piehiem do robot Wykonawca przedstawi Zaraawiaj^emu do zatwierdzenia sposob
diganizacji i zabe^ieczenia rdbdt w okresie trwania budowy.
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Wykonawca dfistarczyj zainstaluje i b^dzie utrzymywab tymczasowe elernenty
zabezpieczajace: prfpny, fplie, tasmy, znaki ostrzegaweze praz wsaystkie iriiie ^rPdki
niezbfdpe dp pchrpnny rpbpt^ pMcpwnikowpi^ uiytkpwnikdwbudynku.

Wykpnawca musi przewidziec i wykpnac zabezpieozenie zainstalpWanyGh i
ftnkGjppujqicych UFZ^dzen praz systemow w czasie wykpnywanych prac przed aszkpdzemetn,
zalanienj, zapyleniem. Rpszt zabezpieezenia terena PbJ^tcgp prapami nie padlega odr§bnej
zaptecie i przyjiriuje si?, Ze jest wkajkulPwany w Wynagrpdzenip fyczaltpwe.

D

0

2.3^13, Wyrnagania dofycz^ce ochrpny srodowislra

Wykpnawca ma pbpwiqzek znad i stospmc w czasie prpvradzenia rpfapt wszelkie

przepisy dotyczqce pchrpny srodpwiska naturalnego. W pkresie trwania budpwy i
wykaficzania rpbpt Wykpnawca b?dzie ppdejmpwac wszelkie uzasadnipne kroki majijce na
celu stesowanie sip dp przepisow i tiprm dotyczqcych ochrpny srodpwiska na teirenie i wpkpl

terenu budpwy praz bpdzie unikac uszkpdzen lub uci^UwPsci dia pspb iub wlasnpsci

spptecznej i innych, a wynik^gcych ze skaZenla, halasu Iub innych pc^czyn ppwstalyGh w

riastppstwie jego spospbu dziatania.

Zamawiajqcy o^'adcza, Ze wszelkie piace genemj^ce haias (pp.: pizewief^,
przebicia przez pizegrpdy, dempptaZe z uzyciem elektronatzpdzi ftp.) bpd? pipgiy bye
wykonane poza godzinami pracy oddziahi, tj.: w gpdzinach 18:00-6:00. Dodatkewe

Zamawiajqi^ pswiadcza, Ze wykpnywane w gpdzinach npcnych prace nie ppvvinny zaklpcid
ciszy npcnej budynfcpw mieszkainych w bezpcsrednira sqsiedztwie.

Wykpnawca jest zobcwlgzany do sciqgnipcia czynnika z istniej^cego ukladu i
zabezpieczenie go w jednostce zcvynptrznej.

23.1.4. Wymagania dotyczgce ochrony pppz,

Wykpnawca bpdzie przestrzegac przepisy dchteny pizechyppZarpwej. Wykpnawea
bpdzie utrzymywae sprawny sprzpt pizecivyppZarowy, wyraagany przez pdppwiednie przepisy
w ppmieszczeniach biurowych, magazynach praz w maszynaeh i pojazdach. Materialy b^d^
skladpwane w spospb zgpdny z pdpowiednimi pizepisami i zabezpieczpne przed dpst?pem
psob trzecich. Wykpnawca b?dzie odppwiedzialny za wszelkie stialy sppwpdpwane pczarem
wywolanym, jako rezultat realizacji rpbpt albp przez perspnel Wykpnawcy.

u
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Prace pd^ardwo-niebezpiecZfte bgd4 wykonywane kaZdorazpwo pp pisemnym
zgtdszeiuu iakceptaeji ze strpny Zaifta^ia^

2.3il<S* Materialy szkodliwe dla otpczenia

Materiaiyj ktdre w sppsdb trwaly szkodliwe dla ptoczenia, nie b^d^ doppszczone do
uzyeia. Nie dopuszcza si?r u^cia inatenafpw Tvywolujgcyclj szkodliwe prbmienibwanfe p
stfZeniu wi^kszyin pd dopuszczalpego, okre^lGnego odpowiedttinii pxzepisainii WszPlkie
fnateriaiiy u:^e do robot b^d^ miaiy aprpbat? techniczn^ lyydan^ przez uprawnion^ jedripstk?,
jednoznacznie okreslaj^cq.brak szkodliwego pddzj^ywania ̂ ch tnatefialow na sfodowlskp.

2.3,1,6. Wymagariia dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas reallzacji robot Wykonawca b?dzie przestrzegai przepisy dotyGzace
bezpieczenstwa i higfeny pracy. W szczegolnpsci Wjkonawea ma obowi^ek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkaeh niebezpiecznych, szkpdliwyeh dla zdrowia draz

nie spefaiajacych odpowiednieh wytnagan sanitarnych, Wj^onawca zapewni i b?dzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne otaz sprz?t i odpowiednia odzieZ
dla ocbrony zycia f zdrowia os6b zatmdnionych na budowie oraz dja zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si<j, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniern
wymagan okres'lonych pov^^ej nie podiegaja odr^bnej sapiacie i uwzgl^dnione w cenie
uipownej.

Wykonawca ptzed ptzest^ieniem do prac przeprowadzi instruktaZu stanomskowy,
pracownikpw, szkoienie z zakresu BMP na budo-svie, szkolenie z zakresu instnikqji
bezpiecznego Wykonania robot, instruktai: z zakresu kart charakterys^k materMow
niebezpiecznych.

2,34,7. Dchrona i utrzymaiiie robot

Wykonawca b?,dzie odpowiedzialny za ochron? rob6t i za wszelkie tiiateriafy i

uiz^dzenja uzywane do robot od daty rozpoczccia do daty zakonczenia robot tj,: do odbioru
koncowego robot budowlanych. Utrzymanie powinno bye prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej eiementy byiy wzadowalaj^cym stanie przez caly czas do moraentu odbioru
koncowego robot budowlanych.

y
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23J,8.pchrona w}asno§ci;glubIicznej i prywatnej
Wykonawea odpowiada za ochrpii? instalaeji i mzqdzen zldkalizQwanych iia terehie

robot. Z uwagi na powj^e zapewni o wiaiciwe oznaczeriie i zabezpieczehie pized
uazkodzeniem tych instalaeji i urz^dzen w czasie trvrartia prac; W pfzypadku ich uszkodzenia

Wykonawea ppwiadorni bezzwlooznie Zafnawiajgcego oraz b^dzie wspdipracowat

dostarczajqc wszelkiej pomocy pottzebncj przy yi^konaniu napiaw- Wykonawea odpowiada

za wszelkie spowodowane jego dziaianjem uszkodzenia.

23.1.9. Stosowanie przepisow prawa

Wykonawea zobowi^any jest znac wszystkie przepisy Wydaneprzez wiadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktpre sq w jakikolwiek sposob zwi^atie z

robotami i b^dzie w petei odpowiedzialny za przestrzeganie tych ptaw^ pizepisoW i

wytyoznych podczas prowadzenia robot. Wykonawea bedzie pizestrzegaiS prac patentowych i

bedzie w pehii odpowiedzialny za wypehiienie wszelkich wymagan piawnych odnosnie

wykorzystania opatentowanych urzadZen lub metod i w sposob ciggly bpdzie infonnowad

Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoien i inne odnosne

dokumenty.

2.3.2. Wymagania dotyczace tnaterlaldw

Wszelkie stosowane materialy i urzadzenia powinny odpowiadac polskim norraoni

oraz posiadac dopuszczenie do stosowania w budownictwie poptzez dokumenty; aprobata

teehniczna lub certyfikat zgodnos'ci. Materialy i urzadzenia powinny bye oznakowane

znakiem CE lub B.

2.3.2.1. Wymagania ogolne

Ptzy wykonywaniu robot objetych zakresem musza byc zastpsowane materialy nowe,

nieuzyWane.

Materialy naleZy dostarczyc na budowg wraz ze swiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego. ZleeeniodaWca ma praWo kazdorazowo

sprawdzid materialy na miejscu budowy pod \vzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi

producenta. W razie stwierdzenia wad lub poWstania w^tpliwo&i co do ich jakosci, przed

12
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wbudowaniem, Zamawaj^cy moze zazqdad dpdatko^ch badari, opinii slwierdzajqeych
kompletnqsc niateriatoW.

2.3i2.2. Przechowywahie i skladowanie materiaJidW'
Wykonawca zapewni, ze skladowane w czasie prac materialy i aizgdzenia bpd§

zabezpieczone pized us^odzeniem, zaQieczyszczeraainiW;Spttspb wlasGiwy, zgodny m. in. z
dolqimentacj^ techiiiczno-rachowg ptodueenta. S|dadowan& materiaiy i uiz^dzenia nie
powinny zakideac komunikacjl wewnptrznej w budynfcu lub/i nara^c pa yvypadek
pracownikdw i personeL Wielkogabaiytowe urzadzenia bpdp sldadowape lylko w miejscu
wskazanytn pizez Zamawiajacego.

2.3,2.3i Sprzpt i jnaszyny

Wykonawca jest zobowigzany dp uZywania sprzptu, ktoiy jest wymagany
technologicznie pray teggipdzajupracach. LtGzbai\»ydaino^spra?tuppwinnygwarantowad
przeprdwadzenle robot zgodnie z zasadami sztuki bndowlancj. Elektronara?dzia b?d|ce
wtasnosci^ Wykonawcy maj^ bye utraymane w dobiyra stanie tpcbniczpjto, dopuszczone do
eksploataGji wyroaganypii praepisaipi.

2.3.2.4. Transport

Wykonawca jest zobowi^ny do stosowania jedynie takich s'rodkow transportu, ktdre
nie "w^iynp negalywnie na jakosc i wias'ciwosci pizewo2:onych materiaiow^

2.3.2.5. Zastosowane matetiaiyi urzpdzenia
Zestawienie:

- jednostka zewn^trzna

- wydajnosd chiodzenie nominalne - min. 33 kW

- wydajnosc - ograewanie nominaipe - min. 17 kW

- srednica przewodn cieczy - (j) 12,70 mm

- sredmca przewodu gazu - ̂ 28,58 mm

- wymiaiy SZxGxH (+/-20 cm dla SZ i G, +/-10 cm dia H) - 930x76Pxld80

- waga - max 360 kg

13
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- zasilanie-380415 V, 50 Hz

- jednostka zevwi^tfziia

- wydajnosc—cWddzenie norninalne—min. 33 kW

- wydajnoisc-Tpgrzewanienoriiinalne-min. 17 kW

- srednica przewodu cieczy 12,70 mm

^ srednica przewodu gazu -4 28,58 ram

- wymiary SZxGxH (+/-20 citi dla SZ i Q, +/-10 cm dla H) -430x760xl6$0

- waga - max 360 kg

- zasilanie - 380-415 V, 50 Hz

-jednostka zevm?trzna ,,VA":

- wydajnosc chlodzenie nominalne ̂  min. 39 kW

- wydajnosc--pgrzewanienOminalne-rain. 20kW

- srednica przewodu cieczy — (j) 12,70 mm

j  j - srednica przewodu gazu-(^ 28,58 mm
- wymiaiy SZxGxH:(+/-20 cm dla SZ i G, +/- 10 cm dla H) - 1240x760x1680

|j - \raga-max36Qkg
- zasilanie-380415V,50Hz

[  , - jednostka zewn?trzna „VB":
- wydajnosc - chlodzenie nominalne min. 39 kW

- wydajnos'c - ogrzewanie nominalne - min. 20 kW

- srednica przewodu cieczy -4 12,70 mm

- srednica przewodu gazu-4 28,58 mm

- wymiary SZxGxH (-I-/-20 cm dla SZ i G, +/- 10 cm dla H) -1240x760x1680

- waga-m,ax360kg

- zasilanie - 3 80-415 V, 50 Hz

-jednostka wewnetrzna, kasetonowa ,,22":

- wjolajnosc - chlodzenie nominalne — min. 2,2 kW

- wydajnosc-ogrzewanie nominalne-min. 2,2 kW

- srednica przewodu cieczy - 4 6,35 mm

14
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- srednica przewodu

^ Srednica przewodu

gazu-(j> 9,53 nun

skroplin - (j) 32 mm

- wjnniarySZxGxH (47-2 em)-57x57x25

- waga - max20 kg

- zasilanie - 220^240. V, 50 Hz

- jednostka wewn§ti-zna, kasetdnowa „2,8":

- wydajnpsQ - chiodzenie nominalne - min. 2,8 kW

- wydajnosd—d^eivanie nominalne—min. 2,8 kW
-  srednica przewodu |jieczy - ̂ 6,35 mm
- srednica przewodu, jgazu - (j) 9,53 mm

- srednica przewodu skrpplin - (j) 32 mm

- wymiafy SZxGxH (+/- 2 cm) - 57x57x26

^ waga-max.20]cg '

- zasilanie - 220-240 |v, 50 Hz
-jednostka wewnptrzna, kasetonowa ,,3,6":

- wydajnosc - cModzeme nonunalne - min. 3,6 kW

- wydajnosc - ogrzewanie nominalne - min. 3,6 kW

-  ;§rednica przewodu cieczy - (j) 6,35 mm

- Srednica przewodu gazu - (j) 12,70 nun
}  ■ '

- srednica pizewodu sfcrpplin - <}> 32 mm

- wymiary SZxGxH (+/- 2 cm) - 57x57x26

- waga--max 20 kg I

- zasilanie - 220t240 V, 50 Hz

- przewody miedziane, rurociagi i przewody elektiyczne dostosowane do istniejacej iristalacji

UWAGA!

Wykonawca winien uwzgl?dnic pnsj'gotoWujqc ofert§^ ii transport jednostek
zewn^trznych kUmatyzacJi (agregatdw chlodniczych) na poddasze z V pi?tra jest
mozlhvy przez otwor techholpgiezny o wymiaradi 127 cm x 90 cm. Jedupstid zewn^twne
^agregaty freonowe) zainstalpjwane b^d4 ua poddaszu technicznym. Budynck posiada
dach 0 kpnstrukcji iukowej, diatfego ograniczpna jest wysoko^c jednostck zeWn^trzHycIi,
celem zmieszczenia ich pod dachcm otaz Swobodnego \vyfzutu powietrza.
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2.3.3. Kontrola jakosd

3,3^3,1. Program zapewnloiiia jakosd

Wykonawea jest w petai odpowiedzialny za jakosd prac.
Wykonawca winien posiadad eertyfikat prodtieenta proponowanych urz^dzen na

montez i senvis.

Wykonawca ma Qbpwi|zek dysponowac kiecOwnikiem Badowy/rpbdt z odpowiedniitii
uprawnieniami budowlanjini. WykOnaWea ppwinien posiadac do^wiadezenie pottderdzqne

rOferencjami w wykonaniu iiistalacj t fclimatyzaqji uldadow VRF,

2,3.3,2, Zasady kontroli jalcosci

Celetn kontroli jalmsci robot b^dzae zapewnieriie osiqgnipcia zatozonej jakosc} robpt,
zgodnej z warankami umowy | wymaganiami Zaniawiajacego.

2.3.4. Odbior robot

2.3.4.1. Rodzaje odbiOrow robot

Roboly podlegaja nastppujaoym odbiorom:

- odbior dokumentacji prpjeictowej

- odbior koncowy robot budowianych, ktoiy stanowi podstawp zapiaty
- odbior dokumentacji powykonawczej

2.3.4.2. Odbior koncowy robdt budowianych

Odbior koncowy robot budowianych polega na ocertie izeczywistego wykqnania robot
w odniesieniu do ilosci, Jakosci i waitosci umowy, Odbior kOncoWy robot budowianych
nast?puje na pisemny wniosek Wykonawcy. Zaraawiajacy posiada 3 dhi robocze na

Przy odbiorze koncowym nale^ sprawdzid:

i  - zgodnosd wykonania z niniejszymi opracowaniemj a w pr^padku bdstppstw - uzasadnienie

konieczno^ci odstppstwa potwierdzonego pfzez 2;ama\viajacegq.

^ j 2.3.4.3. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest wynagrodzenie lyczahowe okresione w uniowie.

IJ Wynagrodzenie ryczahowe obejrrraje wszystkie koszty zwiazane z realizacja pnzedmiotu
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zamowieriia. Wynagrodzenie ryczaftowe obejmuje r6wnie:t wsZelkie pracei • ktdiych
TOOTrarpw i kosztqiy nip nioZna byto ptzewidziec W czasie zawarda umo^yy. Platapse

nast?pnrpo podpisaniu protokolu kodcowego.

2.3.5. Grwaranpja i prz^I^dy

Gwaranga na uiz^dzenia^^^epdteielonaiiaqfa^ ZSB gwaranqja
produpenta jest inna to wowczas zgodzle z gwarancji| producenta), iia wykonane niboty
budowiaho-mstaiacyjne dO miesipey. W okcesie gwarancji Wykopawca bpdzip nieodplatdie
^ladczyl tiiezb?dne ptzegl^dy i serwis wyni^any przez producenta (min. dwa razy w roku)
w okresie 36 iniesi?cy. Pizeglqd i serwis urz^dzen polegaG b^dzdp mJn. na eZyszCzenii i

odgrzybianiu jednostek.
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3.1. Roktuneiity poftyierdzajgce prawo do dysponowania .iiierac^^^ na cfele

budpvi'lane oraz, dodatkowe uwagi

Zantiawiaj^cy o^adcza, 2e posiada prawo do dyspoppwanja njiefuchoinoscia na cele

budpwlane, Zamawiajpey posiada aktualna inwentaryzacj? budjPiku; oraz projjelct instalacji

klimatyzacji z2006 roku, ktore udost^pnl wykonawcy na etapie realizacji unipWy.

Zamdwienie pbejmuje kompletne wykonariie /v^O'szczegplnipnyph w programle

uktaddw klimatyzacji VRF na lll j V pigtrze budynku A wrazzfobotami fowarzyszpcymi.

u

u

3.2. Przepisy prawnc i liormy zwi^^ne z wykonaniem zakresu pfogratnu

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo badowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz.

1332,1529 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 f. - PrawP zamowied piiblicznych (Dz. U. z 20l7 r. poz.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oehrony srodowiska (Dz. U; Z 2017 r. ppz. 519,

785, 898, 1089,1529, 1566,1888, 1999,2056,2180,2290).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastniktuiy z dnia 11 sietpnia 2004 r. - w sprawie systeradw

oceny zgpdnosci, wymagan, jakie powinny spelniac notyfikowane Jednostki uczestniczace w

oeenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczenia wyrobpw budowlanych oznakowakiem CE (Dz.

U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie okteslenia

polsidch Jednostek organizacyjnych upowaZnionych do wydawania europeJskiGh aprobat

technicznych, zakresu i forrny aprobat oraz trybu icfa udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U,

Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoleczncj z dnia 26 Avizesnia 1997 r. - w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
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- RozpoEz^dzenie Mmistra Inftastruteiy z dnia 23 czerwca 2003 r, - w sp^awie mftiwiacji
dotyczacej bezpieczastwa i ochrony .zdrowia oraz planu bezpiepzenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.J^f 120, poz. 1126).

Rozporz^dzenie Ministra Inftastniktuiy z dnia 2 wnzes'm'a 2004 fi - W SpraWie
szczegiSlowego zakresu i fonny ddkumehtapji projektdWej^ specjdifcacji technicznych
\yykqpania i odbibra robot budowJanyph oinz prograintt funkcjonalnoTUiytkoTyego tJ. l:4r
202, poz. 2072).

- Rozpoizftdzenie Ministea Infrastruktuty z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajqce
rozpoxZqdzenie w spraw'e dziennika budowy, ipontezu i rozbiorki, fabiicy, infdrtnacyjnej oraz
ogloszenia zamawi^^cego dane dotyozqce bezpiepzenstwa praoy i ochrony zdrpvsda Pz, U.
Nr 198, ppz. 2042). 10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Inne:

Warunki techniczne wykonariia i odbioru robot budowlano-montaZp'wych", (toni. I, H, III,
rV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

- Warunki techniczne wykonania i odhioni robot budowlanych", Instytut Technikj
Budpwlaiiej, Warszawa 2003. Warunki techniczne wykonania i odbiOru aieci i ihstalaeji",

Eiiki Instalacyjhej INSTAL, Warszawa, 2001
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Nr ev/id. ^*99/91
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STWIERDZENIE PBZYGOTOWANIA ZAV/ODOWEGO
DO PEtNIENIA SAMDDZIELHYCH FUNKGJl TECHNICZNYbh' SV SUDOWfJiCnwS

Na podsfawfe §

\ ̂  ujt« 1 plct.,i^,,2i^.1^oaporz^dr0nls l^intstra GospodarM Tarenowsj i Ochtoriy
Srodowiska r dnia 20 lutagp 1975 r. w sprawia lamodaiBlnyoh funkoji tBchnicznyoh
w budownictwie / Or. ti. Mr8. poz, 46/Itymlra'sifffe:®^^'®' 69/91 voz. 299

ObyivBtet.

urodzony dnii

ppsiadapjzygotQsyanietovrodowB upowa^j»jBc8 do wykonyv^nm samodzieloaj fiinkcji
pio^elctgn.ta

w spacjalnoici sieoi sauitamych

Obywatel .. . ,
Jost upowazniOnydo;

buriovv 4 nafeorbwasia i kantroldwasuis

TOdGclqgowych, kaaalizacyjrijrch i gazoiyych
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f" 1 BUDOVVNICTWA

ZaiWjtdczenife
b nUme«e wei^fai^jnyrn;

Pan lyiacie] WolskI o nitmerze ewideneyjnyn

adres zamieszkania

Jest cztonkienri ̂ Iqsklej dkr^gdvyej Izby InzynTerdy/ Budownictwa I poslada wyrriagane
ubezpieczenie pd Ddpovviedzialnoscf cywflnej.

Niniejsze zaswladczenje Jest wazne do dnia 2019-12-31,

ZaSwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznia i opatrzone-bezpiecznym ppdprsem elektronlcznytri
weryfikowapytfi przy pomocy waznego kwalifikowanegp certyiFlfcatu w dniu 2019-01-17 rokp przez:

Przewodniczgcy Rady Stqskiej Okr^goweJ Izby Iniynlerdw Budbwnictwa,

(zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnlS 18 wrzeinia 2001 r, o podpisie eletoonicznytp (Oz. U. ZOOl Nr 130 poz. 14S0) dane w postaci
elektrobianel opatrzpne bezpteeznytp ppdplsem elektrofilcZnym warypiiowanym przy pomOcy waznego kwsiifikowanego certyfikatu sa
fbwnpwaine pod v/zglgdem skutkdw prawnych dokumentotn opatrzbnympadpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikaqg popravmokrd^ ^alwladczeniu mpzna sprawdzK za pomoctnumeru weryfikacyjnego zaSwFadczenia na

SvynfttWa '"^Vnlerbw Budownictoa www.plib.org.pl lub kontaktuftc sig z blurem wlakJwej bkrggowej Izby WzynierfSw
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Nr zamowienia: lO/pn/2019 fonnularz opis przedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.

1) Przedmiot zamowienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie roboly budowlanej polegajqcej na

modemizacji instalacji klimalyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Ratowicach przy
ul. Kossutha 13 - budynek A, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej SIWZ.

Zakres prac w ramach przedmiotu zamowienia zostal okreslonv w PFU. Zakres ten obeimu)e:

- wykonanie dokumentacji projektowej;

-  przygotowanie i zabezpieczenie miejsc demontazu istniej^cych urz^dzen w pomieszczeniach biurowych

IIII i V pi?1ra oraz na poddaszu budynku;

-  demontaz jednostek wewn?trznych w pokojach oraz jednostek zewn^trznych na poddaszu;

-  demontaz w niezb^dnym zakresie sufitow podwieszanych;

-  dostarczenie i montaz nowych urzqdzen;

-  niezb?dne modyfikacje instalacji gazowej, cieczowej, odprowadzenia skroplin i elektrycznej zwi^anej

z podl^czeniem nowych urz^dzeh;

- wykonanie odpowiednich prob cisnieniowych, uruchomieh instalacji, testow systemu, pomiarow

srodowiska w poszczegolnych pomieszczeniach biurowych, uruchomienie systemu;

-  ponowny montaz sufitow podwieszanych wraz z szeregiem prac budowlanych jak np. poprawki

powierzchni przegrod budowlanych wraz z malowaniem;

-  przeszkolenie wytypowanych pracownikow Zamawiajqcego z zakresu obshigi urzqdzeh i sterownikow

sciennych.

Na opis przedmiotu zamowienia sklada sie:

a) formularz opis przedmiotu zamowienia,

b) Program funkcjonalno-uzytkowy autorstwa Zakladu Using Projektowych i Sporzqdzania Operatow

Szacunkowych „WOLSKI", zwany dalej „programem funkcjonalno-u^kowym", „Programem" lub

„PFU".

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si^ z Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz akceptuje go.

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktoiym podaje si? przeznaczenie

ukohczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne,

materialowe i funkcjonalne.

UWAGA!

»Wykonawca skladaj^c ofert? nie jest zobligowany zal^czyc do oferty Program, o ktorym mowa powyzej.

»W przypadku sprzecznosci, roznic merytoryeznych pomi?dzy tresci^ PFU a tresci^ pozostalej cz?sci SIWZ,

przes^dzajq zapisy pozostalej cz?sci SIWZ (w szczegolnosci patrz pkt I ppkt 2.3.5 PFU).

UWAGA!

Wykonawca winien uwzgl?dnic przygotowuj^c ofert?, iz transport jednostek zewn?trznych klimatyzacji

(agregatow chlodniczych) na poddasze z V pi?tra jest mozliwy przez otwor technologiczny o wymiarach

127 em x 90 em. Patrz: strona 13-15 PFU, pkt 2.3.2.5. - wymiary jednostek zewn?trznych. Jednostki

zewn?trzne (agregaty freonowe) zainstalo^ane b?d^ na poddaszu technicznym. Budynek posiada dach

1



Nr zamowienia; 10/pn/2019 formulatz opis ptzedmiotu zamowienia

o konstrukcji lukowej, diatego ograniczona jest wysokosc jednostek zewn^trznych, celem zmieszczenia

ich pod dacbem oraz swobodnego wyrzutu powietrza (Patrz: str. 13-15 PFU, pkt 2.3.2.5.).

W ramacb prac proiektowvcb Wykonawca zobowi^zuje si? do opracowania i dostarczenia dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz innych dokumentow

wyspecyfikowanych ponizej, zwanych dalej t^cznie „dokumentacj4 projektow^" b^dz „dokumentaini

proj ektowymi", tj.:

a) projektu budowlanego i projektu wykonawczego (sporz^dzone jako jedno opracowanie) instalacji

ktimatyzacji;

b) przedmiaru robot;

c) informacji dotycz^cej BIOZ (bezpieczenstwo i ochrona zdrowia) wynikaj^cej z charakteru prac na

istniej^cym uzytkowanym obiekcie;

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

e) kosztorysu inwestorskiego szczegotowego (zwanego dalej takze kosztorysem inwestorskim);
f) kosztorysu powykonawczego;

g) projektu powykonawczego;

h) projektow, pozwoleh, uzgodnieh i opinii, jesli b^d^ wymagane odr?bnymi przepisami.

5sH

2) Wykonawca zobowi^zuje si? uwzgl?dnic w dokumentacji projektowej wymog, iz sterowniki winny
zostac zaprojektowane na wysokosci przystosowanej dla osob niepelnosprawnych, w tym poruszaj^cych

si? na wozkach inwalidzkich.

3) Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania zamowienia zgodnie z ofert^ Wykonawcy ziozonq
w zamowieniu nr lO/pn/2019, w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowi^zuj^cych norm
odnosz^cych si? do przedmiotu zamowienia.

4) Wykonawca zobowi^zuje si? pehiic nadzor autorski nad wykonywanymi robotami budowlanymi
w calym okresie realizacji zamowienia.

5) Wykonawca wyraza zgod? na przeniesienie autorskich praw maj^tkowych do dokumentacji projektowej
na zasadach opisanych we wzorze umowy.

6) Wykonawca oswiadcza, iz b?dzie dysponowai w dniu zawarcia umowy co najmniej jedn^ osob^ mog^c^
wykonywac samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadaj^c^ uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoci^gowych i kanalizacyjnych (wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania
ww. uprawnieh) do nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora to osoba pelnic b?dzie funkcj? kierownika
budowy.

Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych wymagane
uprawnienia zarowno w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, jak i wykonania robot
budowlanych, w tym przy udziale osoby/osob z uprawnieniami projektowymi, z uprawnieniami
w zakresie eksploatacji urz^dzeh, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz przy udziale osob
z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzeh, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy
zachowaniu warunkow wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa,
w tym z ustaw4 z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozaj^cych warstw? ozonow^ oraz o niektorych
fluorowanych gazach cieplarnianych ̂ .t. Dz.U. 2018 poz,2221).

2
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7) Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje si?, iz dostarczone i zainstalowane przez Wykonawc? urz^dzenia

klimatyzacyjne b?d^ miaiy klas? energetyczn^ co najmniej na poziomie „A" - stosownie do klas

efektywnosci energetycznej okreslonych w pkt XIII SIWZ (in kryterium pceny ofert).

8) Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje si?, iz wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje);praz inne

eiementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?d^ fabrycznie nowe, nieuzj^ane i w peini

wartosciowe, zgodne z wymogami opisanymi we wzorze umowy.

9) Wykonawca zobowipzuje si? przeszkolic wytypowanych pracownikow Zamawiajpcego (nie wi?cej niz 4

osoby) z zakresu obsJugi urz^dzen i sterownikow nasciennych nie pozniej niz w nast?pnym dniu

roboczym po podpisaniu protokoiu odbioru robot budowlanych.

10) W ramach udzielonej gwarancji na przedmlot zamowienia, w calym okresie jej trwania, Wykonawca

zobowi^zuje si? do bezpiatnego serwisowania zainstalowanej w wyniku wykonania przedmiotu

niniejszego zamowienia klimatyzacji, na warunkach opisanych we wzorze umowy.

11)Najp6zniej w dniu podpisania protokoiu odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?

przekazac Zamawiaj^cemu wszelkie dokumenty techniczno-ruchowe niezb?dne do prawidlowego

uz5d;kowania urzpdzeh (lub instalacji), w tym wszelkie instrukcje uzytkowe oraz instrukcje obshigi.

Materialy rozbiorkowe, w tym urz^dzenia demontowanej (dotychczasowej) klimatyzacji V i III pi?tra

budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, w tym rowniez odzyskany czynnik chlodniczy,

Wykonawca zobowi^zuje w ramach wynagrodzenia umownego wywiezc i zutylizowac, zgodnie z

obowipzujpcymi przepisami prawa, w szczegolnosci przy uwzgl?dnieniu wymogow ustawy z dnia 15

maja 2015 r. o substancjach zubozaj^cych warstw? ozonowp oraz o niektorych fluorowanych gazach

cieplarnianych (j.t. Dz.U. 2018 poz.2221). Wykonawca zobowipuje si? przedlozyc Zamawiaj^cemu

dokument potwierdzaj^cy dokonanie utylizacji zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami.

12) W ci^gu 3 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic Zamawiaj^cemu

dokument potwierdzajpcy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okreslonych we wzorze

umowy.

13) Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana

osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu (j®dnej

z osob wskazanych w umowie) oswiadczenie, iz osoby wykonujpce w ramach niniejszego zamowienia

(umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

o prac?, b?d^ zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie

realizacji umowy. Oswiadczenie (kompletne oswiadczenie) winno zawierac rowniez imi? i nazwisko

osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez danp osob?

czynnosci, rodzaju umowy o prac?, dokladne okreslenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat?

zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy

lub podwykonawcy.

Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rpzumie

si? wszystkie czynnosci fizyczine, tj. prace budowlane, prace instalacyjne, prace elektryczne, Opisane w PFU

(w tym p^ac? ̂ emontazowe, n^ntazowe, ̂rnodyfikacja instalacji, przeszkolenie pracownikow), a takze
-  3



Nr zamowienia: lO/pn/2019 fotmulatz opis przedmiotu zamowienia

w dokumentacji projektowej, wykonywane bezposrednio przez pracownikow fizycznych uczestnicz^cych po

stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robot budowlanych (usiug) obj^tych

przedmiotem zamowienia, z wyi^czeniem czynnosci polegajqcych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

Niniejszy obowi^zek nie dotyczy zatem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, inne osoby
peini^ce samodzielne funkcje techniczne w, budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo

budowlane, osoby z uprawnieniami do projektowania (dokumentacja projektowa, osoby pelni^ce nadzor
autorski, osoby z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,
a takze nie obejmuje przypadkow osobistego swiadczenia przez przedsi^biorc? prowadz^cego l-osobow^
dzialalnosc gospodarcz^.

Wymog zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszego zamowienia na roboty
budowlane, nie zas w okresie gwarancji i r^kojmi za wady.

14) Wykonawca oswiadcza, iz zobowi^zuje si? wykonac zamowienie na warunkach i zgodnie zwzorem

umowy.

n. Wykonawca jako tresc oferty winien podac ponizej nazw? producenta oferowanych systemow
klimatyzacji, a takze model oferowanych jednostek zewn?trznych i wewn?trznych;

Oswiadczamy, iz oferujemy system klimatyzacji;

Nazwa producenta oferowanego systemu klimatyzacji:

Model oferowanych jednostek zewn?trznych:

Model oferowanych jednostek wewn?trznych:

UWAGA! Przez „model" rozumie si? oznaczenie katalogowe jednostki

odpowiednio zewn?trznej i wewn?trznej, stosowane przez producenta.

w
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in. Ponizej Wykonawca podaje sezonowe wspolczynniki efektywnosci energetycznej oferowanych
urz^dzen:*

*nalezy wskazad sezonowe wspolczynniki efektywnosci energetycznej jednostekzewnftrznych dla chiodzenia oraz

dia grzania. Niewskazanie b^dz niejednoznaczne wskazanie wspdtczynnika spowoduje, iz oferta w danym

podkryterium (w III kryterium oceny ofert) otrzyma 0,00 pkt.

W przypadku, gdy producent urz^dzenia poshiguje si? innymi wspoiczynnikami (np. ESEER, EER, COP ltd.),

Wykonawca winien dokonad przeliczenia ww. na wspolczynniki wskazane ponizej (SEER oraz SCOP). W razie

w^tpiiwosci dot. prawidiowosci wskazania lub wyliczenia ww. wspdiczynnikdw, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo

do powoiania bieglego.

Klasa efektywnosci energetycznej oferowanych lednostek zewnetrznych przy cModzeniu

wynosi — SEER.

Klasa efektywnosci energetycznej oferowanych iednostek zewnetrznych przy grzaniu wynosi

SCOP.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela/Ii Wykonawcy:

Data podpis
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KALKULACJA CENOWA

A B C D . E* ■

Lp. Element kalkiilacji cenowej Hose Cena netto

w zlotych
Cena brutto

w zlotych

(tj. cena netto
z kolumny D
powi^kszona
o 23% podatek

VAT)
1 Qpracowanie i dostarczenie

dokumentacji projektowej (koszt
dokumentacji projektowej, w tym
rowniez dokumentacji powykonawczej,
obejmuje koszty wszelkich prac
projektowych niezb^dnych do
wykonania zamowienia)

Ikpl.

2 Wykonanie robot budowlanych
(tj. wszystkich robot, prac, czynnosci,
dostaw, using, w tym nadzor autorski
i przeprowadzenie szkolenia)

1 kpl.

Razem:

UWAGA!

Cena netto za dokumentacj? projektow^ w poz.l tabeli nie moze przekroczyc 5% ceny
oferty netto.

*Wykonawca nie wypelnia kplumny E tabeli, jezeli sMada oferty, ktorej wybot prowadzi
do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z ptzepisami
o podatku od towatow i using. Pattz: pkt XII ppkt 4 SIWZ otaz pkt 1 formulatza oferty.
Cena oferty jest cena ryczaltowtt.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela/Ii Wykonawcy:

data ,

podpis



Nrzamowienia: 10/pn/2019
formularz wykaz robot budowlanych

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA!

Wypetniaj^c niniejszy formularz nalezy uwzgi^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ.

I/Dcr/ow"'^^ jedna robota budowlana (zakonczona) polegajqca na wykonaniu (zainstalowaniu) systemu klimatyzacjiVRF/VRV o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto, obejmujqca nie mniej niz 10 pomieszczen, w ktorych
zainstaiowano ww. system klimatyzacji.

UWAGA! Wykonanie kazdej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostac poswiadczone dowodem.
Wykonawca przedstawla zatem wykaz robot budowlanych z zatqczenlem dowodow okreslajqcych, ze roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukohczone.

Lp.

A

Rodzaj roboty
budowlanej

Wartosc roboty
budowlanej

w ztotych brutto

Data wykonania
- nalezy podac dat^, tj. dzien,

miesi^c i rok wykonania
(zakonczenla) roboty

budowlanej

Miejsce wykonania roboty
budowlanej

- adres wykonania roboty
budowlanej

Podmiot, na rzecz ktorego
robota zostata wykonana

1
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Oswiadczam, iz wykazana przeze mnie robota budowlana polegajqca na wykonaniu (zainstalowaniu) systemu klimatyzacji
VRFA/RV o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zi brutto, obejmowata nie mniej niz 10 pomieszczeh, w ktorych zainstalowanb
ww. system klimatyzacji.

Wraz z ninieiszvm formularzem Wvkonawca sMada dowodv. o ktorvch mowa wpkt VIpkt 3 Jit.d SIWZ.

Formularz wraz z dowodami sMadatiy test na wezwanie Zamawiaiqcego w terrninie. i na zasadach opisanych

wSIWZ.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

pod pis



Nf zamowienia: lO/pn/2019 wzofumowy

UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomiedzy:

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

— Dyrektora Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

w imieniu ktorego dziaia: na podstawie pelnomocnictwa nr z dnia

zwanym dale] „Zamawiaj^cym"

a

z  siedzib^ w , adres: , wpisanym do

prowadzonego przez pod numerem /jezeli dotyczy/,
NIP: , REGON: , wysokosc kapitalu zakladowego; /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziaia:

—  , zwanym dale) „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zaprojektowanie i wykonanie toboty

budowlanej polegaj^cej na modemizacji instalacji klimatyzacji na Y i III kondygnacji

budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - budynek A, zgodnie z opisem

przedmiotu lunowy stanowi^cym zal^cznik nr 1 do umowy, w sklad ktorego wchodzi Program

funkcjonalno - uzytkowy (zwany takze „Programem" lub „Pnj") autorstwa Zakiad Uslug

Projektowych i Sporz^dzania Operatow Szacunkowych „Wolski".

2. Strony zgodnie przyjmuje iz w przypadku wyst^ienia rozbieznosci interpretacyjnych (sprzecznosci,

'  roznic merytorycznych) w zwi^zku z Programem funkcjonalno-uzytkowym, rozstrzyga pozostala

tresc umowy.

3. Strony zgodnie stwierdzaj% iz NFZ jest wiascicielem obiektu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach

i Zamawiaj^cy ma prawo do wykonywania w nim robot budowlanych stanowi^cych przedmiot

niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertq. Wykonawcy ziozon^

w zamowieniu nr lO/pn/2019, w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie

z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowi^zuj^cych

norm odnosz^cych si? do przedmiotu niniejszej umowy.

5. W ramach prac projektowych Wykonawca zobowi^zany jest do opracowania i dostarczenia

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

innych dokumentow wyspecyfikowanych ponizej, zwanych dalej l^cznie „dokumentacj^ projektow^"

b^dz „dokumentami projektowymi", tj.:

a) projektu budowlanego i projektu wykonawczego (sporz^dzone jako jedno opracowanie) instalacji

klimatyzacji;

b) przedmiaru robot;

c) informacji dotycz^cej BIOZ (bezpieczehstwo i ochrona zdrowia) wynikaj^,cej z charakteru prac

na istniej^cym uzytkowanym obiekcie;

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

e) kosztorysu inwestorskiego szczegolowego (zwanego dalej takze kosztorysem inwestorskim);

f) kosztorysu powykonawczego;

g) projektu powykonawczego;

h) projektow, jpozwolen, uzgadnien^opinii, jesli b?dq^ wymagane odr^bnymi przepisami.
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Dokumentacja projektowa sporz^dzana odpowiednio do etapu reakzacji umowy winna bye opattzona
pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma sluzyc;
zgodna z obowi^zuj3,cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowan^ dokumentacja projektow^ zajdzie koniecznosc
wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniaj^cej niezbgdnej dla realizacji robot, Wykonawca
zobowi^zuje si? wykonac t? dokumentacj? na wlasny koszt.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, ze opracowana i dostarczona Zamawiaj^,cemu

dokumentacja projektowa nie b?dzie naruszaia praw innych osob lub podmiotow, w tym praw

autorskich, praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi

z tego tytulu caikowit^ odpowiedzialnosc prawn^ i finansow^.

7. Z dniem podpisania protokolu odbioru dokumentacji projektowej, na Zamawiaj^cego przechodzq,

wszelkie maj^tkowe prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji do wykonanej dokumentacji,
a w szczegolnosci:

a) prawo do korzystania i wykorzystywania dokumentacji projektowej w calosci lub w cz?sci,

w tym do korzystania z przyj?tych w niej rozwi^zan projektowych;
b) prawo do modyfikacji dokumentacji projektowej;

c) prawo do udost?pnienia dokumentacji projektowej w dowolnej formie osobom trzecim, w tym
rowniez do publicznego udost?pnienia na przyklad poprzez pubKkacj? na stronie internetowej,
jezeU zajdzie taka potrzeba;

d) prawo do powielania dokumentacji projektowej w calosci lub w cz?ki w dowolnej formie,
technice oraz dosci egzemplarzy;

e) prawo do sporzj;,dzenia .dowolnej ilosci kopii dokumentacji projektowej lub ich cz?sci przy
pomocy dowolnej techniki, w tym drukarskiej, reprograficznej lub cyfrowej.

W przypadku kosztorysu powykonawczego oraz projektu powykonawczego,. przejscie maj^tkowych
praw autorskich na Zamawiaj^cego w zakresie wskazanym w zdaniu powyzej, nast^pi z dniem
podpisania protokoiow potwierdzaj^cych odbior ww. dokumentow.

8. Po dniu, o ktorym mowa w ust.7, Wykonawca b?dzie dysponowal w inaieniu Zamawiaj^cego
ww. prawami autorskimi jedynie do czasu zakoiiczenia realizacji umowy,-a takze na potrzeby realizacji
uprawnieh z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady oraz jedynie w zakresie do tego niezb?dnym.

§2
Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza wykonac niniejsz^ umow? bez udzialu/z nHyiolprn

podwykonawcy/6w w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy zlqzonej w zamowieniu
nr lO/pn/2019, tj. Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy/om: *
-■ robot? budowlan^ polegaj^c^ na /
- dostaw? polegaj^c^ na /
r using? polegajj^^c^ na ^

ktor^wykona: lfirmalna:(wapodnykonawi^l.
Pozostale/Wszystkie* roboty budowlane, dostawy oraz uslugi stanowi^ce przedmiot zamowienia
Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.
*  wjpeinione stosownie do apery Wykonawy ^io^onej w ^amowieniu nr W/pn!2019.

2. Wykonawca zobowiq.zuje si? zawrzec z podwykonawc^ w zakresie cz?sci zamowienia okreslonej
w ust.l, umow? w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyl^cznie
wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub using, ktore scide odpowiadajs;, cz?sci
zamowienia okredonego umowa zawMt^ pomi?dzy ^mawiaj^cym a Wykonawcy,

' 2
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy ^ podwykonawca - zamierzaj^cy zawrzec umow?

d podwykonawstwo, ktorej .przedmiotem roboty budowlahe, zobowi^zuje si?, w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do, przedlozenia Zamawiaj^cemu projektu umowy

o podwykonawstwo (a'takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz ith wycen^
n"awiq^zuj^,c^ do can uj?tycli w szczegolowym kosztOrysie inwestorskkh opracowanym przez

' Wykonawc? w ramach dokumentacji pfojektowej, przy. czym podwykonawca lub dalszy

-  podwykonawca jest -obowi^zany dol^czyc zgod? Wykonawcy na zawarde umowy

q podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiaj^cy w terminie 14 dni licza,c od dnia otrzymahia projekm umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, uprawnioriy. jest dp zgloszenia w formic .pisemnej zastrzeied

do projektu tejze umowy, jezeli;

a) nie spelnia ona nast?puj^cych wymagan: - - ■

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyl4,cznie wykonanie robot budowlanych, ktote

scide odpowiadaj^ cz?sei zamowienia okredonego umow^ zawart^ pomi?dzy Zamawiajttcym
a Wykonawcy ■ "

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okredone na co najmniej takim

poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy

i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom olqreslonym w niniejszej

umowie oraz standardom deMarowanym w ofercie Wykonawcy,
3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu

umowy , o podwykonawstwo, nie b?dzie krptszy od, okresu odpowiedzialriosci Za wady-
przedmiom umowy Wykonawcy wobec Zama.wiaj^cego,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s% zobowi^zani do niezwlocznego przedstawiania

Zamawaj^,cemu na jego z^danie dokumentow, ostdadczeh i wyjasnieh dotycz^cych realizacji-
umowy o podx^kpnawstwo,

5) nie zapewnia udzialu Zamawiaj^cego w odbiprach, rpb.ot- budpwlanych reahzowanych przez

jjodwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, "zgodnie z §3 ust.15; niniejszej
umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowieh:
■  - uzalezniaj^cych. uzyskanie- przez podwykpnawc?- lub, dalszego. podwykonawc? ..zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za'wykonanie przedmiotu-uihpxx^ o podx^konawstwo od Zaplaty
przez Zamaxviaj^cego xvynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawc?
xvynagrqdzenia podxvykonawcy; ,

- uzalezniaj^cych zwrot kwot zabeZpieczeriia, nalezytego xvykonania umoxi/y o podxx^ykonawstwo
przez Wykpnawc? podxvykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego xvykonania umoxvy
Wykonawcy przez Zamawiaj^cego;
- stanoxvi^-cych, iz termin realizacji. robot budowlanych w umoxvie o podwykonawstwo jest dluzszy
niz przexvidywany dla xvykonania tych robot w niniejszej umowie;

r  stanoxvi^cych sposob rozhczeh za xvykonane roboty uniemozlixviaj^cy rozhczenie tych . robot
pomi?dzy Zamaxviaj^cym a Wykonawcy na podstaxvie niniejszej umoxvy.

b) gdy przexviduje termin zaplaty xvynagrodzenia dluzszy niz okredony w ust. 13.
5. Niezgloszenie przez Zamaxviaj^cego w formie pisemnej zastrzezeh do przedlpzonego projektu

umoxvy o pPdxvykonaWstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, w terminie okredonym

w ust.4, uwaza si?'za akceptacj? projekm umoxvy przez Zamaxviaj^cegp.
6. Wykpn.awca, podxvykonaxyca lub dalszy podxvykonawca zamoxvienia na roboty budowlane

zbboxyi^zahy jest przedlozyc Zamaxviaj^cemu ppsxviadczon^, za zgodnosc z oryginalem kopi?
Zawartej umowy p podxvykonawstwo (a takze jej zmiany), ktorej przedmiotem sq, roboty
' budowlane, w terminie^ dni pd dnia;jej zawarcia.-
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7. Zamawiaj^cy w terminie 14 dni licz^c od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w ust.6, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 lit. a lub lit. b.

8. Niezgioszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedniiotem s^ roboty budowlahe, w terminie okreslonym w ust.7,

uwaza si? za akceptacj? umowy przez Zamawiaj^cego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginaiem kopi?

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien ust. 10.

10. Obowi^zek, o ktorym mowa w ust.9, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mriiejszej niz

0,5% wartosci niniejszej umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia calkpwitego umowy okreslonego w §7 ust.l

umowy ceny oferty), a takze uinow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot jest inny nii polegaj^cy
na opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji , projektowej b^dz dostawie systemu (urz^dzeh)

klimatyzacji. Wyi^czenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wi?kszej niz 50 000,00 zlotych brutto.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust.9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust.l3, Zamawiaj^cy informuje o tym Wykonawc? i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wyst^ienia o zaplat? kary umownej.

12. Postanowienia ust.l-ust.ll stosuje si? odpowiednio do znaian projektu umowy lub umowy

o podwykonawstwo.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze bye dluzszy niz 30 dni od dnia dor?czenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlanej,
z zastrzezeniem, ze w momencie wyplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wszelkie naleznosci
na rzecz podwykonawcy zostan^ uregulowane w calosci.

14. Wykonanie cz?sci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowi^zah wynikajq.cych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie dzialania b^,dz zaniechania, w tym uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jak za wlasne dzialania b^dz zaniechania. Wykonawca w szczegolnosci ponosi
wobec Zamawiaj^cego pelnq, odpowiedzialnosc zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kpdeksu cjrwilnego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic podwykonawcy reahzacji
przedrniotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s% roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiaj^cego.

16. Zamawiajstcy moze zaz^dac od Wykonawcy niezwlocznego usuni?cia (np. z terenu budowy)
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiaj^cego, lub moze usun^c takiego podwykonawc?
lub dalszego podwykonawc? na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10.

17. Zamawiaj^cy, moze z^dac od Wykonawcy zmiany lub odsuni?cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie reahzacji przedmiotu umowy, jezeh sprz?t
techniczny, osoby i kwahfikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
daj^.r?kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub using lub dotrzymania terminow reahzacji tych'robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na, z^danie Zamawiaj^cego
podwykonawc? lub dalszego podwykonawc? z terenu budowy, jezeh dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaj^ postanowienia niniejszej umowy.
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18. W txakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawc? w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr lO/pn/2019.

19.JezeH zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy- dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si?, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicZnych,
w celu wykazania spelniania wartinkow udzialu w post?powaniu, Wykonawca jest obowi^zany
wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie. mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal
si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowiema (lO/pn/2019)'.

20. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuni?cie podwykonawcy h^dz
wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr lO/pn/2019, winno nast^pic w drodze pisemnego aneksu dp umowy.

21. W zwi%zku z tym, iz robota budowlana obj?ta przedmiotem umowy b?dzie wykonywana w miejscu
podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajs^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przyst^ieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o He s^ juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca zobowi^zuje si? zawiadamiac Zamawiaj^,cego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacj? roboty budowlanej (jezeU dotyczy).

22. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopiq, umowy
o podwykonawstwo dokiiment wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzaj^cy, ze osoby zawieraj^ce umow? w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadaj^uprawnienia do jego reprezentacji.

23.PowierZenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalsZemu podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiaj^cego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t^ umow^ wymaga ponownej akceptacji
Zamawiaj^cego w trybie okreslonyrh w niniejszym paragrafie.

24. Do zmian istotnych postanowieh umow o podwykonawstwo, stosuje si? zasady okreslone
w niniejszym paragrafie.

25. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporz^dzane s% w j?zyku
obcym, Wykonawca,. podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowi^zany zalij-czyc do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na j?zyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — tlumaczenie przysi?gle umowy na j?zyk polski.

26. Do zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami odpowiednie
zastosowanie znajd^postanowienia niniejszej umowy.

27.Powierzenie wykonama cz?sci zamowienia (umowy) podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy.

§3
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania przedmiom umowy w terminie do dnia .31.12.2019 r.,

z zastrzezeniem postanowieh niniejszej umowy, w tym §3 i §4 umowy.

-2. Wykonawca zobowiq^zuje si? do opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej

.  bez zb?dnej zwloki, nie pozniej jednak niz w terminie do 5 dni licz^c od dnia zawarcia umowy,
z wy]q,tkiem dokumentacji powykonawczej, tj. kosztorysu powykonawczego oraz projektu

ib^konawczego, ktorychj termin dostarczenia okresla odpowiednio ust.lO oraz ust.l2 niniejszego
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paragrafu.

3. Wykonawca zobowiq^zany bgdzie na biez^co informowac Zamawiaj^cego o przebiegu opracowywania
dokumentacji projektowej ■ w celu usprawnienia procesu akceptacji dokumentow, w tym

szczegoiowego'kosztorysu inwestors.kiego, przez Zamawiaj^cego.
4. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? dokonac akceptacji dokumentacji b^dz zgiosic ewentualne uwagi do

dokumentacji niezwiocznie po dostarczeniu dokumentacji projektowej przez Wykonawc?. ■

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiaj^cego uwag do dokumentacji, Wykonawca zobowi^zuje si?
niezwiocznie uwzgl?dnic je w dokumentach projektowych.

6. Zaakceptowanie przez Zamawiaj^cego dokumentacji projektowej (poza dokumentacji
powykonawcz^ zostanie potwierdzone podpisaniem .protpkotu odbioru dokumentacji
projektowej.

7. Wszelkie uwagi do dokumentacji projektowej Zamawiajicy przekazuje poczti elektroniczn^ na adres
mailowy Wykonawcy: ; na zidanie Wykonawcy Zamawiajicy potwierdzi
je na pismie.

8. Wykonawca zobo^izuje si? do wykonania robot budowlanych w terminie umozliwiajicym
zachowanie terminu, o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragrafu, na podstawie dokumentacji
projektowej, ktorej akceptacja przez Zamawiajicego zostaia potwierdzona protokoiem odbioru
dokumentacji projektowej. Nast?pnego dnia po podpisaniu protokolu odbioru dokumentacji
projektowej Zamawiajicy przekaze Wykonawcy protokolarnie front robot.

9. Wykonawca zobowiizuje si? zrealizowac umow? w cz?sci dotycz^cej wykonania robot budowlanych
wedle harmonogramu robot (kolejnosci robot) uzgodnionego niezwiocznie po przekazaniu fronm
robot z osobami wskazanymi w §5 ust.l umowy.- Harmonogram robot winien zostac uzgodniony
w formie pisemnej. Harmonogram robot b?dzie miai charakter ruchomy, co oznacza mozHwosc
zmiany koiejnoki robot przyj?tej w harmonogramie na uzasadniony wniosek kazdej ze Stron. Zmiana
taka b?dzie dokonywana w trybie roboczych uzgodnien przez os'oby wskazane w §5 ust.l i ust.d
umowy z udziaiem kierownika budowy, o ktorym mowa w §5 ust.5 umowy.

10. Wykonanie robot budowlanych zostanie potwierdzone przez Strdny protokoiem odbioru robot

budowlanych. Zamawiajicy zobowiizany b?dzie dokonac powyzszego odbioru bez zb?dnej zwioki,
nie pbzniej jednak niz w terminie do 2 dni roboczych licz^c od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawc?. Protokoi winien takze wskazywac numety seryjne zainstaiowanych urzidzeh wraz
z cenami jednostkowymi jednostek Zewn?trznych oraz sumaryczny koszt jednostek wewn?trznych
skiadajicych si? na dany ukiad. Wraz ze zgioszeniem gotowosci do odbioru robot Wykonawca
zobowiizuje si? przediozyc Zamawiaj{i,cemu kosztorys powykonawczy. Fakt dostarczenia
kosztorysu powykonawczego zostanie stwierdzony w protokoie odbioru robot budowlanych.

11. Przed dokonaniem protokolarnego ■ odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowis^zuje si?
przeprowadzic testy funkcjonalriQsci systemow instalacji klimatyzacji (proby cisnieniowe,
umchomienie instalacji, testy systemu, pomiary srodowiska w poszczegolnych pomieszczeniach
biurowych, umchomienie systemu) w obecnosci co najmniej jednej z osob, o ktorych mowa w.§5
ust.l umowy. Wyniki testow winny zostac zal^czone do protokolu odbiom robot budowlanych jako
jego integralna cz?sc.

12. Prbjekt powykonawczy Wykonawca zobowi£i,zany b?dzie opracowac i dostarczyc Zarnawiajaeemu
nie pozniej niz w nast?pnym dniu roboczym po podpisaniu protokolu odbioru robot budowlanych.
Dostarczenie projekm powykonawczego zostanie potwierdzone protokolarnie.

onawca zobowi^zuje si? przeszkblic wytypowanych pracownikow Zamawiaj^cego (nie wi?cej niz
osoby)-z, zakresu obsluH urz^dzehj sterownikow nasciennych nie pozniej niz w nast?pnym :dniu

O/
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roboczym po podpisaniu' protokolu odbioru robot budowlanych. Przeszkblenie pracownikow

zostanie potwierdzone protokolarnie.

14.'Nalezyte zrealizowanie caiej umowy zostanie potwierdzone protokoi'em koncovvT'm, ktory b^dzie

stanowii podstaw? do dokpnania zwrotu cz^sci zabezpieczenia nalezytego wykonania uthowy, zgodnie

z zasadami przyj^tymi w niniejszej umowie. Podstawq, dia podpisania protokolu koncowego b?d^

protokqly wymienione powyzej, Protokoi koncowy winien zostac podpisany bez zb^dnej'zwioki.

15. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawq- udzialu we wszystkich qdbiorach robot budowlanych

realizowanych na pqdstayde zaakceptowanych przez Zamawiaj^cego umdw o podwykonawstwo na

roboty budowlane, przez podwykonaWcow lub _dalszych podwykonawcow oraz do zglaszania uwag

i zastrzezen w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania

odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowi^zuje si? informowac

Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych tetnainach odbioru robot budowlanych realizowanych

przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, z takim wyprzedzeniem,

.  aby umozUwic Zamawiaj^cemu faktyczriy udzial w odbiorach.

16. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc dokumentacj? projektow^ w formie - pisemhej

(4 egzemplarze) oraz na nosniku CD lub D^^ umozhwiaj^cyin odczyt w formatach „.ath" (dot.
kosztorysow), „.dwg" (dotycZy rysunkoW, rzutow etc.) oraz „.pdf'.

17. Najpdzniej w dniu podpisania protokolu odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?
przekazac Zamawiaj^cemu wszellde. dokumenty techniczno-ruchOwe niezb?dne do prawidlowego
uzytkOwania urz^dzeh (lub instalacji), w tym wszelkie instrukcje uzytkowe oraz instrukcje olpslugi.

18. Przez dni robocze, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku

do pi^tku, za wyj^tkietn przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.
19. Protokoly, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zobowi^zuje si? przygotowac Zamawiaj^cy.
20. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisywania protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,

ze strony Zamawiaj^cego upowaznione osoby wskazane w §5 ust.l umowy; ze strony Wykonawcy

zas osoba lub osoby wskaZane w §5 ust.3 umowy. .
Poza odbiorami opisanymi w niniejszym paragrafie ■ osoby wskazane w §5 ust.l umowy
upowaznione s^ do dokonywania w ramach niniejszej umowy rowniez odbiorow robot zanikaj^cych,
czy ulegajitcych zakryciu, jezeE takie wyststpi^ w toku reaEzacji przedmiqtu uriiowy, zgodtue ze sztuk^
budowlan^ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

21. W celu dokumentowania przebiegu reaEzacji umowy (roboty budowlanej) Zamawiaj^cy wymaga
prowadzenia przez Wykonawc? dziennika budowy (dokumentu rejestmj^cego przebieg robot).

22. Najpqzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub.podwykonawca.(w zaleznosci od tego, czy.dana
osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cernu (jednej
z osob wskazanych w §5'ust.l) oswiadczenie, iz osoby wykqnuj^ce w ramach niniejsz'ego zamowienia ■
(umowy) czynnosci, co do ktorych przednuotowa SIWZ (umowa) wyrnaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac?, b?d^ zatmdnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy
w calym okresie reaEzacji umowy.

. Konipletne oswiadczenie winno zawierac rowniez wykaz osob (imi? i nazwisko) zatrudnionych
na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres
obowi^zkow pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy^ o' prac? i rodzaju umowy
o prac?, dokladne okresleni? podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? ziozerda^ osydadczenia oraz

podpis osoby uprawruonej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Ok/
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Zamawiaj^cy zastxzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osob zarowno pod k^tem
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem
mozliwosci realizacji umowy z udzialem osob w liczbie wynikaj^cej z wykazu.
Nieziozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub
podwykonawc?) uprawnia Zamawiaj^i^cego do rozwi^zania umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosei okreslonej w §12 ust.l lit.a umowy, jezeli Wykonawca (lub podwykonawca)
pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie ziozyl wymaganego kompletnego oswiadczenia.

Przez czynnosci, ktorych. wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy,
rozumie si? wszystkie czynnosci fizyczne, tj. prace budowlane, prace instalacyjne, prace elektryczne,
Opisane w PFU (w tym prace demontazowe, montazowe, modyEkacja instalacji, przeszkolenie
pracownikow), a takze w dokumentacji projektowej, wykonywane bezposrednio przez pracownikow
fizycznych uczestnicz^cych po strotiie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robot
budowlanych (uslug) objgtych przedmiotem zamowienia, z wyl^czeniem czynnosci polegaj^cych
na dostawie oraz transporcie (kierowcy).
Niniejszy obowiazek nie dotyczy zatem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, inne
osoby pelni^ce samodzielne funkcje techniczne. w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane, osoby z uprawnieniami do projektowania (dokumentacja projektowa,
osoby pelniace nadzor autorski, osoby z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji
i  sieci na stanowisku dozom, a takze nie obejmuje przypadkow osobistego swiadczenia przez
przedsi^biorc? prowadz^cego 1-osobow^ dzialaliipsc gospodarcz^. Wymog zatrudniania na podstawie
umowy o pracp, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien publicznych, dotyczy
czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszego zamowienia na roboty budowlane, nie
zas w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

23. Zamawiajitcy zastrzega sobie nastppujjtce uprawnienia w zakresie kontroh spelniania przez
Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagan, o ktorj'ch mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, dokumentowanych za pomocj^ oswiadczenia wmaganego na podstawie ust.22):

a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o prac? zatrudnionego
pracowrtika;

b) mozliwosc z^dania innych dokumentow, np. dokumentow potwierdzaj^cych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoieczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
z informacj^ o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS
lub dowodow potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczeh;

-  zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezb?dne do weryfikacji zatmdnienia na podstawie
umowy o pracp, w szczegolnosci imi^ i nazwisko zatrudnionego pracowrdka, dat? zawarcia umowy
o prac?, rodzaj umowy o prac? oraz zakres obowiq,zk6w pracownika.
c) mozliwosc zwrocenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli
w przypadku powzi?cia w^tpliwosci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane ppd ht. a i b dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiajitcemu na kazde wezwanie
Zamaiwiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuj^cych
w trakcie realizacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac?.

02/
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1.

§4
Umowa niniejsza b?dzie mogia ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku
wyst^pienia nast^puj^cych przeszkdd.w jej tealizacji:
a) w przypadku zaistnienia okolicznosci siiy wyzszej w rozumieniu przyjetym w dokteynie

i orzeezriictwie (zdarzenie zewn^trzne, nie'moznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia
jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne dzialania przyrody, zatnieszki
uliczne, jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa po'^zej oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwtocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si?
Wykonawca, jako siiy wyzszej oraz jej wpijrwu na mozHwosc prowadzenia robot.
b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych

warunkami organizacyjnymi, finansowymi b^dz innymi okokcznosciami, przez, ktore nalezy
rozumiec sytuacje zwi^zane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwolen,
uzgodnien etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.

2. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a lub lit. b), termin
wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb?dny do usuni?cia lub ust^pienia
przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego nast?puj^Cego po dniu usuni?cia
lub Ust^pienia przeszkody bieg terminu reahzacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.

3. Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych b?dzie wymagalo pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajq,cego na protokole zawieszenia okreslaj^cym w szczegolnosci dat? rozpocz?cia okresu
zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz Wykonawc?.

4. Kazdorazowe zawieszenie robot zostanie rowniez odnotowane w dzienniku biidowy i potwierdzone
wpisami w kolejnych dniach az do usuni?cia lub ust^pienia przeszkody.

5. Po usuni?ciu lub ust^pieniu przeszkody, Strony mniejszej umowy sporz^dzq. pisemny aneks do umowy
wskazujq^cy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych oraz okreslaj^cy termin pozostaly
do zakohczenia realizacji umowy.

6. Wyst^pienie przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu reahzacji robot ,
budowlanych jako calosci; przeszkoda moze zatem dotyczyc cz?sci reaUzowanych robot, co nie
wyklucza prowadzenia robot budowlanych w pozostalym zakresie. Niezaleznie od zakresu
zawieszenia, zapisy ust. 1-5 znajd^ odpowiednie zastosowanie.

7. Zasady przyj?te w ust. 2-4 znajd^ odpowiednie zastosowanie w przypadku zawieszenia terminu
opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w §3 ust.2 umowy.

8. Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze srodkow inwestycyjnych roku- 2019, Zamawiaj^cy
zastrzega, iz: ■

a) w sytuacji niezakohczenia realizacji umowy do dnia 23.01.2020 r. z powodu niedotrzymania terminow
realizacji umowy przez Wykonawc?, Zamawiaj^icy mpze skotzystac z prawa do rozwi^zania umowy
z zachowaniem zasad okre^onych w §12 Ust.8 umowy oraz do naUczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokosci 5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ust.l umowy.

b) w sytuacji niezakohczenia realizacji umowy do dnia 23.01.2020 r. z powodu innego niz wskazany pod
Ut. a, a takze, jezeli w przypadku, o ktorym mowa pod lit. a, Zamawiaj^cy nie skorzysta z prawa
do rozwi^zania umowy, Zamawiaj^cy dokona inwentaryzacji prac oraz oceny ich zaawansowania
wedlug stanu na dzieh 23.01.2020 r. w oparciu o szczegolowy kosztorys inwestorski skladaj^cy si? na
dokumentacj? projektow^. Stosownie do powyzszego Zamawiaj^cy -zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres umowy, nie wi?cej jednak niz 80% kwoty
wynagrodzenia calkowitego umowy (przy uwzgl?dnieniu zaplaty za dokumentacj? projektow^, nawet
w, przypadku, gdyby wartosc wykonanych na dzieh 23.01.2020 r. prao przekroczyla poziom
rodentowy wskazany w zdaniu poprzednim.

Cfl/
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Podstaw^ zaplaty - obok faktury VAT wystawionej i dostatczonej przez Wykonawc^ Zamawiaj^cemu
nie pozniej niz w dniu 24.01.2020 r., z zasttzezeniem konsekwencji niedotrzymania ww. terminu
wskazanych w §8 ust. 3 umowy, b^dzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na dzien 23.01.2020 r.,
a takze protokoi zawieszenia tobot. " .

Do zawieszenia terminu wykonania umowy w omawianym przypadku znajd^ odpowiednie
zastosowanie zasady opisane w ust.2-4 niniejszego paragrafu. Bieg terminu reaUzacji robot
budowlanych b^dzie kontynuowany od pierwszego dnia roboczego nast?puj^cego po dniu usuni^cia
lub ustapienia przeszkody, a wigc po uzyskaniu przez Zamawiajacego srodkow finansowych na rok
2020 na realizacj? umowy.

Do odbioru robot, zasad wystawiania faktur oraz zaplaty wynagrodzenia stosuje si? odpowiednio
postanowienia §8 umowy.
W przypadku nieuzyskania srodkow finansowych przez Zamawiajacego do dnia 31.03.2020 r.,
Zamawiajacy rozwiaze niniejsza umow? w zakresie niezreaUzowanej cz?sci przedmiotu umowy
z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia Kczonego od dnia zlozenia wypo-wdedzenia
na pismie. Po dokonaniu wypowiedzenia, a przed uplywem terminu wypowiedzenia, Wykonawca
dopelni wszystkich wymaganych umowa formalnosci.

Przez dni robocze, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku
do piatku, za wyjatkiem przypadajacych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

9.

10.

1.

§5
Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiajacego za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,
w tym za biezace kontrolowanie jej przebiegu sa: 1 , tel.. lub 2 , tel.

lub 3 tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej
wymienionych osob.

2. Do przeprowadzenia odbioru i podpisania protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,

Zamawiajacy upowaznia osoby wskazane w ust.l. Dla skutecznosci wystarczy dzialanie dwoch osob
sposrod wskazanych w ust. 1.

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,
w tym za biezace kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznipnymi do podpisania protokoiow,
0 ktorych mowa w niniejszej umowie, sa: 1 , tel ..., 2.

,  tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej
wymienionych osob.

4. Wykonawca oswiadcza, iz ciysponuje co najmniej" jedna osoba mogaca wykonywac samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, posiadajaca uprawnienia budowlane w specjakiosci instalacyjhej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh ciepkiych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjriych (wydane przez podmiot /uprawniony przepisami prawa do -wydawania ww.
uprawnien) do nadzom nad robotami budowlanymi, ktora to osoba pelni funkcj? kierownika budowy.
Wykonawca zobowiazuje si?, iz przedmiot umowy -wykona przy udziale osob posiadajacych
■wymagane uprawnienia zarowno w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, jak i wykonania
robot budowlanych, w tym przy udziale osoby/osob z uprawnieniami projektowymi, z uprawnieniami
w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz przy udziale osob
z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy
zachowaniu wamnkow wskazanych w umowie oraz zgodnie z obo-wiazujacymi przepisami prawa,
w tym' z ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstw? ozonowa
oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (j.t. Dz.U. 2018 poz.2221).

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ,
- nr uprawnien budowlanych: z dnia ,
- zas-ydadczenie i nr -wpisu na list? czlonkow samorzadu zawodowego: ,

tel. kontaktowy:-
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Wykonawca w dniu dzisiejszym przedlozyi Zamawiajacemu dokumenty potwierdzaja,ce uprawnienia
budowlane kierownika budowy oraz zaswiadczenie o wpisie na list? czionkow wlakiwej izby
samorzadu zawodowego potwierdzajace czionkostwo w izbie z okreslonym terminem waznosci oraz
posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.

6. E\ventualna zmiana kierownika budowy wskazanego w ust.5 b^dzie mozliwa pod warunkiem
speinienia przez nowego kierownika budoMly wymagan okreslonych w niniejszej umowie w stosunku
do kierownika budowy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji ze strony Zamawiaja,cego.

7.. Kierownik budowy zobowiazany jest dokonywac czynnosci zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, a takze prowadzic dziennik budowy, o ktorym mowa w §3 ust.21 umowy.

8. Nadzor autorski Wykonawca zobowi^zany jest zapewnic w ramach wynagrodzenia niniejszej umowy
w caiym okresie realizacji umowy.

9. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem ust.6,
dla swej skutecznosci wymaga jedynie pisemnego oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie umowy.

10. Wykonawca zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^cemu przed przyst^pieniem do robot imienny
(imi? i nazwisko; podstawa dysponowania) wykaz wszystkich osob, ktore b?d^, braly udziai w realizacji
niniejszej umowy.

11. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal siq z klauZul^ informacyjn^ dotycz^c^ RODO* oraz ze wypelnil
obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji rdniejszej umowy,, w przypadku,
gdy obowit^zek taki spoczywa na Wykonawcy.

*RODO - rospoixcidxeme Parlamentu Europejskiego i Radj (UE) 20161679 ̂  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronj osob
ftsp/csqijch w s^icis(ku ^ prs^twarspniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prs(eplywu takich danych ora\ uchylenia
dyrektyny 95!46! WE (ogolne rospon^dsienle o ochronie danych) Ur^ UE L119 ̂ 04.05.2016).

12. Klauzula informacyjna .dot przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik do niniejszej umowy. Podpisahe przez
pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedkiada jednej z osob,
o ktorych mowa w §5 usti umowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.

§6

1. Wykonawca zobowi^zuje si? strzec mienia znajduj^cego si? w pomieszczeniach lub na terenie obj?tym
robotami budowlanymi oraz zapewnic nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe z uwzgl?dnieniem
przepisow rozporz^dzenia Ministra Pracy i Pohtyki Spolecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow beZpieczehstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca dopelni obowi^zkow w zakresie wymagan dotycz^cych bezpieczehstwa i higieny pracy
okreslonych w PFU. Wykonawca zobowi^zuje si? do umozliwienia wst?pu na teren prowadzonych
robot pracownikom organow nadzoru budowlanego oraz, upowaznionym. prZedstawicielom
Zamawiaj^cego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzjalnosc materialn^. (finansow^ za wszelkie szkody powstale po stronie
Zamawiaj^cego, jego pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z realizacji umowy.

3. Zamawiajicy przed rozpocz?ciem przez Wykonawc? robot wskaze Wykonawcy pomieszczenie na
potrzeby budowy.

4. Po zakohczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiizany jest uporzidkowac teren budowy.
■5. Materialy rozbiorkowe, w tym urzidzenia demontowanej (dotychczasowej) kUmatyzacji V i III pi?tra

budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, w tym rowniez odzyskany .czynnik chlodniczy,
Wykonawca zobowiizuje w ramach wynagrodzenia umownego wywiezc i zutyUzowac, zgodnie z
obowiizujicymi przepisami prawa, w szczegolnosci przy uwzgl?dnieniu wymogow ustawy z dnia 15 ■
maja 2015 r. o substancjach zuboZajicych warstw? ozonowi oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych (j.t-Dz.U., 2018 poz.2^1). Wykonawca zobowiiziue'si? niezwlocznie po utykzacji,
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przediozyc Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy dokonanie utylizacji zgodnie z obowi^zuj^cymi
. w tym zakresie przepisami. -

6. . Zamawiaj^cy umozli\w Wykonawcy; korzystanie z medipw (energia elektryczna, woda i scieki)
w zakresie niezbednym do realizacji niniejszej umowy.

7. Zamiar rozpocz?cia przez Wykonawcy jakichkolwiek robot zwi^zanych z wylq^czeniem mediow
zasilaj^cych budynek - lub stanowi^Gych ingerencj? w siec logjczn% • wyrnaga, ,bezwzgl?dhie
wczesniejszego uzgodnienia z jedn^ z osob wskazanych w §5 ust. 1 umowy, tj' co najmniej na .2 dni
robocze przed planowanym przez Wykonawc? rozpocz^ciem takich robot.

8. Wykonawca zobowii^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materiaiy (w tym urzstdzenia, instalacje) oraz
inne elementy uzyte do wykbnania przedmiotu urfiowy b?d^ fabrycznie nowe, nieuz)rwane i w pelni
wartosciowe. Materialy oraz inne elementy uzyte do ̂ konania przedmiotu umowy, a takze narz?dzia
uzyte do wykonania umowy,b?d^ spelnialy wymogi i nornly okreslone w obowi^zuj^cych przepisach,
odpowiadaly, tam gdzie jest to wymagane, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyftkaty, aprobaty techniczne, swiadectwa
dopiiszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc. Na z^danie Zamawiajq.cego Wykonawca obowi^zany jest
niezwlocznie okazac do wgl^du wymagane dokumenty.

9. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj?tyeh przedmiotem umowy w dniach od
poniedzialku do niedzieli, przy czym wszelkie przebicia, przejscia, przewierty, i tym podobne
czynnosci emitujii,ce wzmozony haias winny bye wykonywane mi?dzy godz. 18.00 a -6.00,
z zastrzezeniem, iz prace wykonywane w godzinach nocnych nie mog^ zaklocac ciszy nocnej.
Wykonywanie robot w soboty lub- niedziele wymaga zgloszenia takiego zamiaru przez Wykonawc?
Zamawiaj^cemu na co najmniej 2 dni przed planowanymi robotami.
W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest wyeliminowanie lub istotne
ograniczebie prac realizowanych przy pomocy elektroharz?dzi, . utrudniaj^cych prac? i obslug?
petentow Sl^skiego OW NFZ (nadmierny haias i zapylenie).

§7
Wynag-fodzenie ryczadtowe - wvnagrodzenie cadkowite nmow^r
1. Wynagrodzenie caikowite. ndezne Wykonawcy z tytuiu zreaUzowania niniejszej umo^ wynosi

■  ziotych brutto (slownie; — zlotych brutto), W tym: zl netto
oraz 23% podatek VAT, zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do umowy, z zastrzezeniem, postanowien §8
umowy. ■ '

Nimejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i odpowiada cenie oferty Wykonawcy -
zlozonej w zamowieniu nr lO/pn/2019.
IWpr^padku, gdy obowici^ek podatkowy zgodnie ̂ pr^pisami o podatku -od towarow i ustug hdt^e poc^wai na
Zamawiajqcym ust. i brytni:

Wynagrodzenie caikpwite nalezne Wykonawcy z tytuiu zreahzowania niniejszej umowy wynosi,
ziotych (siownie: ziotych), bez.podatku od towarow i usiug, zgodnie

z zai^cznikiem nr 2 do,umowy, z zastrzezeniem postanowien §8 umowy.
Nimejsze wynagrodzeme jest wynagrodzeniem ryczaitpwym i odpowiada cenie oferty, Wykonawcy
ziozonej w zamowieniu nr lO/pn/2019.

2. Wynagrodzenie caikowite umowy, o ktorym mowa w ust.'l, zawiera wszellde koszty niezb?dne
do wykonania zamowienia, w tym koszt dokumentacji projektpwej, maji^tkowych praw autorskich,.
nadzoru autorskiego, urzj^dzeh, instalacji, robocizny, materiaiow, szkoienia, koszty zwi^zane
z  dopeinieniem wynaaganych obowi:^zuj^cym prawem formalnosci (np. uzyskanie decyzji
administracyjnej) oraz wszelkie,inne koszty, a takze nalezne opiaty i podatki zwi^zane z realizacji
-unaowy. Koszt opracPwania i-dostarczenia dokumentacji projektowej obejmuje koszty wszelkich prac
projektowy'ch hiezb?dnych;|do wykonania nini^zej umowy.
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jWprt^ypadku, ohowiqp^k podatkowy t^odnie siprvppisami o podatku od towarow i using b^ds^e spocsppwai na
Zamawiajcicym w ust.2 ̂ d 1 infine dopisUje sig „^a wpjcitkiem podatku od towarow i using (VAT) "./

3. Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac caioksztait prac wynikaj^qrch z przedmiotu lomowy za ww.

kwot? uwzgl^dniaj^c^ wszystkie koszty zwi^zane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
realizuj^c umowg, nie b?dzie mogi domagac si? podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesli w chwili
zawarcia umowy nie mozna byio przewidziec rozmiam lub kosztow prac. Wynagrodzenie ryczaitowe

umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym.
4. Zabrania si? Wykonawcy realizacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot budowlanych nie

obj?tych niniejsz^ umow^ bez odr?bnej decyzji Zamawiaja,cego. PCazdorazowe odst?pstwo od

powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

5. W umowie przewiduje si? piatnosci cz?sciowe, ktorych suma nie moze przekroczyc w)magrodzenia

calkowitego umowy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafii.

6. W przypadku ustawowego zwi?kszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy,
ceny netto uj?te w niniejszej umowie, winny zostac odpowiednio obnizone przez Wykonawc?, tak,
aby po uwzgl?dnieniu wyzszej stawki podatku VAT wprowadzonej na skutek zmiany, w sumie
wysokosc wynagrodzenia calkowitego umowy nie przekroczyla ceny oferty zlozonej przez
Wykonawc? w zamowieniu nr lO/pn/2019.
W przjTpadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do cen
netto, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zostanie dohczony podatek VAT w wysokosd
obowi^,zuj^cej na skutek zmniejszenia stawki.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie
pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku
VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowy okreslone w §7 ust.l umowy, nie narusza
przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac?
oraz niektorych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2177).

§8

Warunki i terminy piatnosci

1. Zaplata z tytulu realizacji niniejszej umowy nast^i w dwoch cz?sciach, w formie polecenia przelewu,
w terminie do 21 dni Hcz^c od dnia dostarczenia Zamawiaj^cemu prawidlowo wystawionej faktury

VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem postanowieh w §4

ust.8, §4 ust.9 umowy, §12 ust.8 umowy.

2. Pierwsza piamosc w wysokosci naleznej za dokumentacj? projektowq, (poz.l zal^cznika nr 2 do
umowy) nast^i po podpisaniu przez Zamawiaj^cego protokolu odbioru dokumentacji projektowej;
druga platnosc - w pozostalej cz?sci wynagrodzenia umowy (poz. 2 zai^cznika nr 2 do umowy)
nast^i po wykonaniu calej umowy na podstawie ptotokol'u kodcowego oraz kosztotysu
powykonawczego.

3. Wykonawca zobowiqzuje si? do wystawienia i dostarczenia kazdej z faktur VAT w terminie zgodnym
z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, nie pozniej jednak niz w dniu 24.01.2020 r. W przypadku
wystawienia i dostarczenia Zamawiajq^cemu faktury VAT po termime wskazanym w zdaniu
poprzedzaj^cym, Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do rozwi^zania umowy z zachowaniem zasad
okre£onych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5%
wynagrodzenia calkowitego umowy okre^onego w §7 ust.l umowy.

4. Za dat? dokonania piatnosci wynagrodzenia uznaje si? dzieh obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.
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5. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzeniaj liczone
od dnia nastgpnego po dniu, w ktorym zapiata miaia bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zapiaty.

6. Przeniesienie wierzytelnoki wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

7. Suma faktur VAT wystawionych z tytuiu realizacji niniejszej umowy nie moze przekroczyc
wynagrodzenia caikowitego umowy okreslonego w §7 ust.l umowy.

8. Na fakturze VAT nalezy umiescic nast?puj^ce dane nabywcy: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^
w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^ i platxdkiem faktur
VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzib^ w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844
Katowice.

9. Podstaw^ wypiaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia b?dzie wystawiona przez Wykonawc?
faktura VAT (odpowiednio za dokumentacj? projektowjt i za poiostal^ czesc przedmiotu umowy)
oraz:

a) odpo\wedni protokoi odbioni, w ktorym b§d^ wyszczegolnione elementy wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

b) sporz^dzone nie wczesniej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawc? lub przez podwykonawcow,

c) oswiadczenia podwykonawcow i- dalszych podwykonawcow o peinym zafakturowaniu przez
nich lub peinym obj?ciu wystawionymi przez nich rachunkami (fakturami) zakresu robot/prac
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o peinym rozliczeniu tych
robot/prac do wysokos'ci obj§tej piamosci^ kohcow^.

10. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakmr^ VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9,
Zamawiaj^,cy jest uprawriiony do wstrzymania wypiaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przediozenia przez Wykonawc? stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiaj^cego
zapiaty do czasu wypeinienia przez Wykonawc? wymagaii, o ktorych mowa w ust.9, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiaj^cegp terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zq^dania
odsetek.

11. Zamawiaj^cy jest uprawniony do. z^dania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnieh
w przypadku w^tpHwosci dotycz^cych dokumentow skiadanych wraz z wnioskami o piatnosc.

1.

§9
Platnosci na rzecz podwykonawcow
W przypadku powierzenia przez Wykonawcy realizacji cZQSci umoWy podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplat?. wynagrodzenia nalezhegb
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow plamosci okreslonych
w umowie z podwykonawcy przy uwzgl^dnieniu postanowieh §2 ust.l3 umowy.

2. Jezeli w termmie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiaji^cego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przysluguj^cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwrocic si^ z z^,daniem zapiaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajq^cego.

3. Zamawiaj^,cy niezwlocznie po zgloszeniu z^dania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawc? o z^daniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcy do
zgloszenia pisemnych uwag dotycz^cych zasadnosci bezposredniej zapiaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczaj^c mu w tym celu termin nie krotszy niz 7
dni od dnia otrzymania przez Wykonawc? wezwania.

4. W przypadku zgioszenia przez Wykonawc? w terminie okreslonym. w ust. 3 uwag podwazaj^cych
zasadnosc bezposredniej Zaplaty, Zamawiaj^cy moze:

a) nie dokonac-bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaplaty lub

b) zlozyc do depozytxi s^dowego kwot? potrzebn^ na poktycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej w^tpliwoki co do wysokosci
kwoty naleznej zaplaty lub podrniotu, ktoremu platnosc si? nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze-zasadnosc takiej zaplaty.

5. Zamawiaj^cy jest zobo-wi^zany zaplacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, b?dace przedmiotem z^dania, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, dostaw, uslug, a Wykonawca nie zlozy
w trybie okre^onym w ust. 3 uwag, o ktorych mowa w ust. 7, wykazujacych niezasadnosc
bezposredmej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.

6. Rownowartosc kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Pod-wykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 5, zawierajace
szczegolowe uzasadnienie zaj?tego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw i uslug reaHzowanych przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc?, prawidlowosci ich
wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc? postanowieh
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym -wplyw na wymagalnosc rosZczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoHcznosci majacych wplyw na t? wymagalnosc.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub' dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i wykaze niezasadnosc takiej platnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca lub- dalszy
Pod-wykonawca nie wykaza zasadnosci takiej plamosci. ■

9. Zamawiajacy moze dokonac bezposredmej plamosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i potwierdzi zasadnosc
takiej plamosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnosc takiej plamosci.

10. Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy b?dzie kopia fakmry VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc? lub Podwykonawc?,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodnosc z oryginalem kopia protokolu
odbioru przez Wykonawc? lub Podwykonawc? robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub uslug.

11. Bezposredma plamosc dokonjrwana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy b?dzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Pod-wykonawcy z tytulu
opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? i b?dzie
dotyczyc wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowariiu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub- umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
uslug.

/
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14.

12. Ddkonanie bezposredniej pktxiosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na ppkrycie wynagrodzenia z tytuiu bezposredniej pktnoki do depozytu
s^dowego, skutkuje uniorzenieni,-wderzytelnosci przysiuguj^cej Wykonawcy od Zamawiaj^cego

- z tytuiu wynagrodzenia do wysokosci kwoty pdpowiadaj^cej dokonanej pktnoki.
Zamawiaj^cy dokona bezposredniej pktnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
:w ternume 30 dm od dnia.pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiaj^cego uznania pktnos'ci bezposredniej za uzasadnion^.
Zamawiaj^cy moze zlozyc do depozytu s^dowego kwot? potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy bb dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wj^tpliwobi co do wysokobi
■naleznej zapkty lub co do podmiotu, ktoremu pktnosc nalezy si?, co uznaje si? za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie obj?tym zdeponowan^ kwot% zoboyi^izania Zamawiaj^cego wZgl?dem
Wykonawcy. '

15. Odpowiedzialnob Zamawiaj^cego, wobec podwykonawcy bb ̂ dalszego podwykonawcy, z tytuiu
pktnobi bezposrednich jest ograniczona do wysokos'ci wynagrodzenia calkowitego umowy,
o ktorym mowa w §7 ust.l Umowy. Domagaj^c si? zapkty bezpobedmej podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien przedlozyc . Zamawiaj^cemu kosztorys szczegolowy z umowy
o podwykonawstwo dla cz?bi zamowiema obj?tej zaplatj^ bezpobedni^. Zamawiajq^cy dokona
porownama kwot za zakres rzeczowy obj?ty zapkty bezpobedm^ wynikaj^cych ze szezegolowego
kosztorysu inwestorsbego oraz szezegolowego kosztorysu z umowy o podwykonawstwo. -

Zamawiaj^cy w ceb wyliczenia faktycznejualeznobi z tytuiu zapkty, bezposredniej uwzgl?dni roznic?
procentow^, (%) pomi?dzy calkowitk ceti^ wynikajf^c^ ze szezegolowego kosztorysu inwestorsbego
a cen^ oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr lO/pn/2019.

JezeH kwota wynikaj^ca ze szezegolowego kosztorysu podwykoiiawcy lub dalszego podwykonawcy
b?dzie mzsza niz kwota wynikaj^ca ze szezegolowego kosztorysu bwestorsbego po uwzgl?dniemu
ww. rozmcy procentowej (%), Zamawiaj^cy dokona zapkty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w wysokosci wynikajetcej ze szezegolowego kosztorysu podwykonawcy lub .dalszegp
podwykonawcy. .
Jezeli kwota wynikaj^ca ze szezegolowego kosztorysu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
b?dzie wyzsza niz kwota wynikaji^ca ze szezegolowego kosztorysu bWestorsbego po uwzgl?dmeniu
ww. rozmcy procentowej (%), Zamawiaj^cy dokona zapkty w wysokobi wymkaj^cej ze
szezegolowego kosztorysu bwestorsbego po uwzgl?dnieniu ww. .wspolczynnika.

16. Komecznosc wielobotnego dokoiiywania bezpobedniej zapkty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub komecznob dokonania bezpobedmch zapkt na sum? wi?kszq, niz 5% wartobi
umowy moze stanowic podstaw? do rozwi^zania umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajq^cego oraz naliczema kary umownej, o ktorej mowa w §12 ust.l lit.a umowy.

,17. Przepisy- art. l43a-143d ustawy Prawo zamowien publicznych me namszaj^ praw i obowi^kow
Zamawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikaj^cych z przepisow
art. 647'ustawy z dnia 23 kwietma 1964 r. - Kodeks cywilny.

(W
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§ 10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zi,

CO stanowi 10 % ceny oferty ziozonej;przez Wykonawc? w zamowieniu nr lO/pn/2019.

Zabezpieczenie zostaio wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub

kilka form, o ktorych, mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania

jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest

poinformowac Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia

zostanie wprowadzona i pqtwierdzona stosownym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostana zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacemu przysiuguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia liczac
od dnia podpisania protokofu koneowego. Pozostala czqsc zabezpieczenia (do 30%) Zamawiajacy
obowiazany jest zwrocic Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r^kojmi za wady.

4. W okresach przyslugujacych Zamawiajacemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz?sci), Zamawiajacy nie
moze zostac pozbawiony mozHwosci wystapienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeU zdarzenie uzasadniajace roszczenie wystapilo w okresie waznosci
zabezpieczenia.

§11 .

Gwarancja i rqkojmia za wady

1. Wykonawca jest pdpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego za przygotowatiie i wykonanie calosci
robot b^dacych przedmiotem umowy, w tym za dokumenty projektowe.

2. Wykonawca udziela gwarancji oraz r^kojmi za wady przednaiptu umowy, w tym na dokumenty
projektowe, wykonane roboty budowlane, w tym instalacje oraz dostarczone urzadzenia, a takze na
pozostale elementy umowy, ktore mozna objac r^kojmia i gwarancja- Bieg okresu gwarancji i r^kojmi
za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokoiu odbioru robot budowlanych, konczy zas wraz
z uplywem - miesi?cznego okresu gwarancji i r?kojmi za wady* liczac od dnia podpisania
protokoiu koneowego. * Itu ̂ stanis n/pisany okres ffvarangi i r^kojmi s^odnie ^oferoivanym w oferde Wykonawy

w ̂amoivieniu nr 10lpnl2019l

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za ewentualne wady (bl?dy) w opracowanej w ramach niniejszej
,■ umowy dokumentacji pfojektowej. Konsekwencje wad (bl?dow), w tym rowniez finansowe^ nie moga
obciazac Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest do usuni?cia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, na wlasny koszt zarowno wad w dokumentacji, jak i wszelldch konsekwencji tych
wad, jakie wysts^iaw trakcie realizacji przedmiotu umowy lub w okresie r?kojmi za wady.

4. Wykonawca zobowiazuje si? wydac Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania protokoiu odbioru
koneowego robot budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotyczace przedmiotu umowy.
Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie moga bye sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikajacymi z niniejszej "umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwiazane
sapostanowieniami niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si? do bezpiatnego usuni?cia w ramach udzielonej gwarancji wad fizycznych
(naprawa) lub do bezpiatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawma si? .
w okresie udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca zobowiazany jest dokonac wyrruany na rzecz wolna od wad w prz)^adku stwierdzenia
braku obiektywnej mozhwosci naprawy, badz w przypadku, gdy. naprawa bylaby nieoplacalna
ekonomicznie.

L/ GA/
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7. Wykonawca zapewnia nast?puj^ce warunki gwarancji:

a) czas reakcji na zgloszenie przez Zamawiaj^cego nieprawidiowosci w dzialaniu klimatyzacji,
w tym urzi^dzen i instalacji (czas fizycznego przystq,pienia do usunigcia nieprawidiowosci) -
w ci^u 6 godzin liczj),c od chwili otrzymania telefonicznego zgioszenia od Zamawiaj^cego pod
numer telefonu dodatkowo potAvierdzonego za posrednictwem poczty
elektxonicznej na adres e-mail:

O kazdej zmianie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, Wykonawca jest zobowij^^zany
niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie.

Wykonawca zapewnia dost?pnosc zglaszania nieprawidiowosci lub innych problernow dotycz^cych
przedmiotu umowy w godzinach od 7.00 do 17.00, od poniedzialku do pi^tku za wyjq,tkiem dni
ustawowo wolnych od pracy. Do biegu czasu reakcji nie wUcza si? sobot, dni ustawowo wolnych od
pracy, ani dni roboczych od godz.17.00 do 7.00.

b) czas usuni?cia nieprawidiowosci w dzialaniu klimatyzacji, w tym urz:^dzen i instalacji (czas
naprawy h^dz wymiany na rzecz woln^ od wad) - w terminie do 12 godzin Ucz^c od chwili
przyst^ienia przez Wykonawc? do usuni?cia nieprawidiowosci, przy uwzgl?dnieniu postanowieh
ust.8 i ust.9 niniejszego paragrafu.

8. W.sytuacji, gdy naprawa b^dz wymiana b?dzie wymagala sprowadzenia urz^dzenia, cz?sci b^,dz innego
elementu klimatyzacji, Zamawiajj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy rozwazy odpowiednie
wydluzenie czasu naprawy b^tdz wymiany w stosunku do okreslonego w ust.7 lit.b), co zostanie
potwierdzone w drodze wymiany korespondencji e-mail.

9. W sytuacji, gdy przewidywany czas naprawy b^dz wymiany b?dzie dluzszy niz 24 godziny,
Wykonawca zobowis^zuje si? najpozniej w drugim (2) dniu licz^c od dnia przyst^ienia, dostarczyc
i uruchomic nieodplamie urz^dzenie (b^dz cz?sc b^dz inny element) zast?pcze o parametrach nie
gorszych od urz^dzenia (b^dz cz?sci b^dz innego elementu) naprawianego (wymienianego).

10. Dokonanie naprawy lub wymiany, a takze uruchomienie urz^dzenia (b^dz cz?sci b^dz innego
elementu) zast?pczego oraz jego demontaz po dostarczeniu i uruchomieniu urz^dzenia (h^dz czqsci
b^,dz innego elementu) naprawianego (wymienianego), zostanie stwierdzone przez Strony
protokolarnie.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone
w trakcie odbiom oraz za wady powstale po odbiorze w okresie r?kojmi za wady.

12. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbiom lub w okresie r?kojmi za wady^ wad przedmiotu
umowy, Zamawiaj^cemu przysluguj^ nast?pujq,ce uprawnienia:
1) jezeli wady zostans), ujawnione w toku czynnosci odbiorowych i nadaj^ si? do usuni?cia,

Zamawiaj^cy moze odmowic dokonania odbiom do czasu usuni?cia stwierdzonych wad,
wyznaczaj^c jednoczesnie Wykonawcy termin do ich usuni?cia;

2) jezeli wady zostan^ ujawnione w okresie r?kojmi za wady i nadaj^ si? do usuni?cia, Wykonawca
usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego;

3) jezeli wady nie nadaj^ si? do usuni?cia:
a) Zamawiaj^cy moze odpowiednio obnizyc wynagrodzenie - jezeli stwierdzone wady nie
uniemozliwiaj^ uzytkowania przedmiotu odbiom zgodnie z przeznaczeniem;
b) Zamawiajji-cemu przysluguje prawo do rozwi^zania umowy z zachowaniem zasad
okre^onych w §12 ust.8 umowy oraz naHczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w §12
ust.l Ut.a umowy lub do zaz^dania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczaj^c
w tym celu odpowiedni termin - jezeli stwierdzone wady uniemozHwiaj^ uzytkowanie przedmiotu
odbiom zgodnie z przeznaczeniem.
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13. Czas reakcji Wykonawcy na zawiadomienie o wadzie ujawnionej w okresie t^kojmi za wady rozumiany
jako przybycie na miejsce ogl^dzin nie moze bye dluzszy niz czas wskazany w ust.7 lit.a niniejszego
paragrafu licz^c od chwili otrzymania mailowego zgloszenia od Zanaawiaj^cego, dodatkowo
potwierdzonego telefonicznie (adres e-mail oraz numer telefonu jak podany w ust 7 lit.a.
Z dokonanych ogl^dzin Strony sporz^dz^ stosowny protokol.

14. Wszelkie koszty w toku wykonywania zobowi^zan z tytulu gwarancji b^dz r^kojmi za wady, w tym
zwi^zane z wymianq, lub napraw^ usuni^ciem wad (w szczegolnosci koszty robocizny, materiaiow,
cz^sci, urzq,dzen), w tym z ewenmalnym transportem, instalacj^^ unichomieniem, ponosi Wykonawca.

1.

2.

3.

4.

§lla

Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic biezj^c^ sprawnosc kUmatyzacji w ramach udzielonej gwarancji
oraz w calym okresie jej trwania.

W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot umowy, w calym okresie jej trwania, Wykonawca
zobowi^zuje si? do bezplatnego serwisowania zainstalowanej khmatyzacji, tj. do dokonywania
przeglji,d6w oraz konserwacji wszystkich zamontowanych w ramach umowy urz^dzeh i instalacji,
zgodnie z zakresem i z cz?stotliwoki^ wymagan^ w dokumentacjach techniczno-ruchowych oraz
w sposob zapewniaj^cy realizacj? uprawnieh wynikaj^cych z tych dokumentacji, przy czym zastrzega
si?, iz Wykonawca w okresie gwarancji zobowi^zany jest do wykonania przegl^dow i konserwacji-
klimatyzacji co 6 miesi?cy, c6 oznacza nie mniej niz 2 przegl^dy i konserwacje w okresie
kaidych 12 miesi?cy trwania gwarancji.

Zakres przedmiotowy bezplatnego serwisowania klimatyzacji (tj. przegl^dow i konserwacji):

a)

b)

c)

czyszczenie jednostek wewn?trznych i agregatow zlokaUzowanych na zewnj^trz budynku
czyszczenie fUtrow jednostek wewn?trznych,

dezynfekcja z zastosowardem srodkow grzybobojczych i bakteriobojczych (wymagany atest
higieniczny na srodek),

d) kontrola cisnieh w ukladach freonowych,

e) kontrola droznosci instalacji odprowadzaj^cej skrophny,

{) kontrola szczelnosci instalacji ukladu chlodniczego,

g) kontrola i czyszczenie wymiennikow ciepla,

h) kontrola ukladu sterowania,

i) kontrola i uzupelnienie brakuj^cej ilosci czynnika chlodniczego,
j) regulacja urz^dzeh.

Wykonanie czynnosci w ramach serwisowania klimatyzacji Wykonawca zobowi^tzuje si? kazdorazowo
wpisac do rejestru CRO (Centralny Rejestr Operatorow) niezwlocznie po wykonanej czynnosci.
Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie przegl^dow i konserwacji po godzinach pracy
Sl^skiego OW NFZ, tj. w godz. 16.00 do 7.00. Konkretny termin -wykonania kazdego z prZegl^dow
i konserwacji winien zostac kazdorazowo uzgodniony przez Wykonawc? z jedn^ z osob, o ktorych
mowa w §5 ust.l umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem. Uzgodnienie winno nast^pic
za'pGsrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

§12

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umo-wy, Wykonawca zobowi^zuje si?
zaplacic Zamawiaj^cemu nast?puj^c^kar? umown^:

a) w -wysokosci 5% -wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.l umowy, jezeH Zamawiaj^cy roz-wi^ze
umow? z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniaj^ce rozwi^zanie

CM
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umowy rozumiec nalezy raz^ce naruszenie postanowien umowy przez Wykonawc?; za raz^ce
naruszenie postanowien umowy w szczegolnosci moze zostac uznana koniecznosc wielokromego, tj.
wi^cej niz dwukrotnego dokonania bezposredniej zapiaty podwykonawcy lub, dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiaj^tcego lub koniecznosc dokonania takiej zapiaty przez Zamawiaj^cego
na sum? wi^kszj). niz ■ 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.l umpwy, a takze
niezrealizowanie umowy w terminie do 23.01.2020 r.;

b) w wysokosci 100,00 zlotych Za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okre^onego w §3
ust.l umowy. JezeU opoznienie przekroczy 23 dni Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozUwosc
skorzystania z prawa do toZwi^zania timowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej okreslonej
w ust. 1 lita, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w §4 ust.8 lit.b umowy;

c) w wysokosci 100,00 zlotych za kazd^ godzin? opozniepia w stosunku do czasu reakcji okreslonego
w §11 ust. 7 lita urnowy bq,dz w §11 ust.l3 umowy;

a) w wysokosci 100,00 zlotych za kazd^ godzin? opoznienia w stosunku do terminu okre^onego
w § llust. 7 lit.b umowy;

b) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu na usuni?cie wad
okreslonego na podstawie §11 ust.l2 pkt 1 lub pkt 2 umowy;

c) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego na
podstawie §11 ust.l2 pkt 3 kt.b umowy;

.  d) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku- do terminu okreslonego na
podstawie §lla ust. 4 zd.2 umowy;

e) w wysokosci 300,00 zl za kazdy przypadek braku zapiaty lub nieterminowej zapiaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

f) w wysokosci 100,00 zi za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umoWy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

g) w wysokosci 100,00 zi za kazdy przypadek nieprzedlozenia • poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii uniowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

. h) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapiaty (§2 ust.l 1) wymaganej przez Zamawiajq,cego;

i) w wysokosci 500,00 zi za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych
obj?tych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiaj^cego podwykonawca skierowany do ich Wykonania zgodnie z zasadami okreslonytni
umow^

j) w wysokosci 200,00 zi za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umpw? o prac? danej Osoby
wykonujg-cej czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

k) w wysokosci 200,00 zi za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,
o ktorych mowa w §3 ust.23 lit. a, b lub c, b^dz za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie
wyjasnieh, o ktorych mowa w §3 ust.23 kt.d.

2. W przypadku, gdy wysokosc naliczonych kar umownych z tytulow, o ktorych mowa w ustl ht. b-k
osiqgnie 5% wynagrodzenia umowy, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, Zamawiaj^cy jest uprawniony
do rpzwi^zania umpwy oraz nakczema dodatkowo kary umownej w wysokosci okreslonej w ust.l ht.
a.

3. Termin zapiaty kary umownej wynosi 14 dni od driia skutecznego dor?czenia Stronie wezwania do
zapiaty. W razie opoznienia z zapiaty kary umownej Strona uprawniona do otfzymania kary umownej
mpze 2m,dac odsetek ustaWowych za kazdy dzien opoznienia. W razie opoznienia w zaplacie kary,
Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej

, naleznosci Wykonawcy, jak^ ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci
z_ wynagrodzenia).
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4. Zaptata kary przez Wykonawc? lub potr^cenie przez Zamawiaj^cego kwoty kary z piatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowi^zku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowi^zan wynikaj^cych z umowy.

5. W sytuacjach opisanych w ust.l lit. f,g,h Zamawiaj^cy nakcza kar^ umown^ oraz wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin do przedlozenia wymaganych dokumentow liib do dokonania wymaganej zmiany.
W przypadku nieprzedlozenia dokumentow lub niedokonania zmiany w wyznaczonym terminie
Zamawiaj^cy po raz kolejny nalicza kary umowne zgodnie z ust.l lit. f,g,h.

6. W przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych obj?tych przedmiotem umowy
innego podnuotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiaj^cego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umow% Zamawiaj^cy nalicza kar?
umown^ zgodnie z ust.l lit.i oraz wzywa Wykonawcy do usuni^cia takiego podmiotu w wyznaczonym
terminie. W przypadku nieusuni^cia w tym terminie Zamawiaj^cy nalicza ponownie kar? umown^
zgodnie z ust.1 liti oraz ponownie wzywa Wykonawc? do usuni^cia.

7. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego, w przypadku, gdy
zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.

8. Rozwi^zanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nast?puje z chwil^ ziozenia
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwi^zaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwi^zania
umowy. W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie
wykonany zakres umowy, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporz^dzonego w oparciu
o inwentaryzacj? robot. W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cy zachowuje prawo do roszczen
z tytulu gwarancji i r^kojmi za wady do prac dotychczas wykonanych.

9. Zawieszenie terminu wykonania umowy zawiesza bieg opoznienia i naliczania z tego tytulu kar
umownych.

10. W prz)rpadku zbiegu podstaw do rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej okre^onej w ust. 1
lit.a niniejszego paragrafu, Zamawiaj^cy moze skorzystac tylko z jednej podstawy do naliczenia kaiy
z tytulu rozwi^zania umowy.

§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody powstale po stronie Zamawiaj^cego, jego
,  pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem umowy, w tym z robotami
budowlanymi. W ciqgu 3 dni Ucz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowiq^zany jest przedstawic
Zamawiaj^cemu dokument potwierdzajq.cy posiadanie ubezpieczen waznych w okresie obejmuj^cym okres
reaHzacji umowy;

Z w zaktesie ubezpieczen budowalnych, gdzie sum? ubezpieczenia stanowi kwota w wysokosci nie
nizszej niz kwota brutto, o ktorej mowa w pkt 2 zalq^cznika nr 2 do umowy;

^ w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej do sumy gwarancyjnej 1.000.000,00 zl; OC ma zawierac
rozszerzenie OC za podwykonawcow, jezeli Wykonawca b?dzie korzystal z podwykonawcow przy
realizacji zamowienia.

§14

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

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 urzq,dzen, pomieszczen Zamawiaj^cego
w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowiizan z tytulu gwarancji
i r^kojmi za wady, zobowi^zane sq. do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczicych
Zamawiajicego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacj^nych, 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? wykonujic obowiizki wynikajice z niniejszej umowy
(np. podwykonawcy). Odpo'v^edzialnosc namszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
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Pbwyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pbmi^dzy Stronami tJmowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanowi^ca zakcztiik nr 3 do ninieiszd umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zaGhowania

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w s)rtuacji, gdy zachodzq,

przestanki do ziozenia takiego os-^adczenia, uprawnia Zamawiaj^cego do naliczenia Wykonawcy kary

umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do

powiadomienia stosownych organow. Wzor, Oswiadczenia o zobowiazaniu do zachowania poufnosci

stanowi zai^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiajq,cego zobowi^zane sa do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych

przez Wykonawc? jako tajemnica.przedsigbiorstwa oraz danych bSobowych w granicach przewidzianych

w obowiazujacych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od fprrn przekazania tych

informacji oraz ich zrodia.

4. Klauzula iiiformacyjna dpt. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia

o zobowiazaniu do zachowania poufnosci stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej umowy, Podpisane przez

pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedklada jednej z osobj

o ktorych mowa w §5 ust.l umowy, niezwtocznie po zawarciu umpwy.

,  - §15 .

Postanowienia koiicowe

1. Urhowa niniejsza zostala-zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicZnego w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z ustaw^a z drua 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicZnych. ,

2. Kazdbrazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy wymagac b^dzie formy pisemnej pod rygorem

•  ' niewaznosci, z uwzgl^dnieniem wyjatkow przewidzianych w niniejszej umowie.'

3. , Przez. dni, o ktorych mowa w, niniejszej umowie, nalezy rozumiec. dni kalendarzowe. Przez dni

robocze, o ktorych mowa w niniejsZej umowie, nalezy rozumiec dni pd ponipdzialku dp pi^tku, za
wyj^tkiem przypadajapych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

4. W sprawach nieureguiowanych w niniejszej umo-wde stosuje si^ przepisy PraWa zamowien publicznych
"oraz Kodeksu cywilnego. "

'  5. Sjprawy spome b?d^ rozpatrywane przez S^d wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego (Katbwice)..
6. Umow? niniejsza sporzadzpno w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzempiarz

" btrzymuje Wykonawca, dwa egzeinplarze otrzymuje Zamawiajacy.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

KIE'ROWi^JiC -

Dziahi InwestycjH Publicznyc
- Slaskiego

Narodowego Bundi

'ojewodzkiego
owia w, Katowicach

Katarzyna Klis
¥NY

-

szmania.

alu Ptan^ania i Analiz Ekonomic/.iiychilrtieg^0dd7.ia»u WojewM/.^^^
Zdrowia w Katown.
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia- - ^Iqskim Oddziatem Wojewodzkim z siedzibq
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

- ̂iqsklego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowla,
w imienlu ktorego dziata: na podstawie petnomocnictwa nr z dnia

, zwanym dalej „Zamawiajqcym"
a

z siedzib^ w adres: wpisanym do
prowadzonego przez pod numerem /jezeli

dotyczy/,

NIP: , REGON: , wysokosc kapltatu zaktadowego: /jezeli dotyczy/,
w imienlu ktorego dziata:

-  zwanym dalej „Wykonawc^",

0 tresci nast^puj^cej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktorej przedmiotem jest

zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegaj^cej na modernizacji instalacji

klimatyzacji na V i ill kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ui. Kossutha 13 -

budynek A, zwanej dalej „umowq podstawow^", Strony w celu wtasciwej ochrony danych

poufnych udost^pnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiajq, co

nast^puje:

§1
llekroc w niniejszej umowie uzyte zostajq wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczajq one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie iub zapisane w inny

sposob, dotyczqce spraw, planow dziatalnosci Zamawiajgcego lub przedsi?wzi§c

Zamawiaj^cego zwiqzanych z reaiizacjq umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzohe pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwi^zku z realizacji

umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiajicego,

ktore zostaty utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowii Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia si powszechnie znane
lub jawne.

§2

1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie od formy, w jakiej
zostaty mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wytqcznie na uzytek prowadzonej wspotpracy

w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich
uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduji si? one w posiadaniu
Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyt^cznie osobom bior^cym udziat w realizacji umowy
podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te si niezb^dne dia prawidtowej
realizacji umowy podstawowej;

poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,
o poufnym charakterze udost^pnianych i przekazywanych im Informacji poufnych.
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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 tak^ czynnosc
pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezb^dne w zwi^zku
z realizacjq umowy podstawowej. Zamawiajqcy zobowiqzuje si? do ujawnienia Informacji
Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom bior^cym udziat w realizacji
umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore okaz? upowaznienie Zamawiajqcemu
do udziatu w realizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,
niezwtocznego zwrocenia Zamawiajqcemu lub zniszczenia na wtasny koszt wszelkich
materiatow zawierajqcych jakiekolwiek Informacje Pbufne wraz ze wszystkimi kopiami
b?dqcymi w posiadaniu Wykonawcy, Sposob zniszczenia materiatow winien uzyskac
pisemn? akceptacj? Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowiqzkow dotycz?cych Informacji Poufnych,
0 ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kar? umown?
w wysokosci 5.000,00 zfptych /stownie: pi?c tysi?cy 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek
ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiajqcego, w terminie do 14 dni licz?c od
daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby bior?ce udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze
obejmuje wszelkie osoby wyst?puj?ce po stronie Wykonawcy, w tym rowniez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie zobowi?zuj?ce ich
do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru okreslonego w zat^czniku do
niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia Wykonawca zobowiqzuje si? ztozyc
Zamawiajqcemu przed przyst?pieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez
dan? osob?, Obowi?zek powyzszy dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj?cych czynnosci
zwi?zane z wypetnianiem zobowi?zah Wykonawcy z tytutu gwarancji i r?kojmi za wady
przedmiotu umowy podstawowej,

4. W przypadku nieztozenia 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 nieztozenia oswiadczenia,
t.?czna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust, 2 i ust,4 niniejszego paragrafu, nie
moze przekroczyc wysokosci 50% /stownie: pi?cdziesi?t procent/ wynagrodzenia catkowitego
brutto wskazanego w §7 ust.l umowy podstawowej,
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych, odszkodowania
za zawinione wyt?cznie przez Wykonawc? ujawnienie Informacji Poufnych, w wysokosci
przewyzszaj?cej kar? umown?, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stron?
poszkodowan? z tego tytutu, przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej mowa w ust,2 lub
w ust,4 niniejszego paragrafu,

7, Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj?cego przez caty czas
trwania 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
1 deliktow?) i przyczyn? tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest do szkod rzeczywistych,
Ograniczenie i wyt?czenie odpOwiedzialnosci nie obejmuje:
a) przypadkow wyrz?dzenia szkody z winy umyslnej;
b) innych przypadkow okreslonycl] bezwzgl?dnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa.

5,

6,

u (V l/l^ 4
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8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub daisi Ppdwykonawoy yvinni zostac
zobowi^zani przez Wykonawcp do przestrzegania zobowi^zan wynikajqcych z niniejszbj
umowy.

§3

1. Zobovyiqzania okreslone w §2 nie maj^ zastpsowania do Informacji Poufnych, ktorych
Ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowi^zujqcych przepisow prawa.

2. Jezeli.Wykonawca zostapie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du bqdz innych
uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Jnformacjl Poufnych,. nrezwtpcznie
zawladPmi na pismie Zamawiaj^cegp przed dokonanjem ujavynienja.

3. ■ Wykonawca zpbowiqzany na mocy obowi^zujqcych przepisovy prawa, wezwania s^du- lub
innych uprawnionych . organoyy, do ujawnienia Informacji. Poufnych, bpdzie uprawniony do
ujawnienia. Informacji PoufPej wytqcznie w zakresle Wymaganym prawem oraz zoboyyl^zany
do podjpcia wszelkich uzasadnlpnych srodkow maj^Cych na celu upewnienie si§, ze
Informacje Poufne traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzlalnosc za przestrzeganie postanowieh plniejszej umowy przez

svyPich pracownikpw b^dz inpe psoby, ktpre bpd^ zaapgazowane w procea realizacjl'umowy
podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za ppdwykonawcow i dalszych

podwykppawcow).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na Pkres obpwiqzywania umowy podstawowej,.. z tym
ze zobowi^zanie do zachpwania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych
i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasnipciu nlniejszej umowy oraz

umowy podstawowej, nie wyt^czaj^c okre$u gwarancji i rpkojmi za wady przedmiptu umpwy
podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgodp na to, ze nie bpdzie uprawniony do na.bycia zadnych
praw do Informacji. Poufnych przekazanych przez Zamawiajpcego lub od niegp.uzysk^nych.

§7
1. Strony. poddajq pod rozstrzygnipcie sporow powstatych na gruncle nlniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzglpdu na siedzibp Zamawiajqcego sqdowi powszechnemu.
2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajd.ujq zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obOwi^zujqce przepisy prawa.
§8

Zmiany niniejszej umpwy wymagaj^formy pisemhej pod rygorem niewaznosCi.

§9
Zat^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadpzenie o zobpwi^zaniu do zachowania poufnosci,
ktore stanowi jej integraln^ czpsc.

§10

Niniejsza umowa sporz^dzona zostata w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz ptrzymuje Wykonawca.

ZAWIAWIAJAGY WYKONAWCA

V

KIEP.dVV'NIK ■■ ..

Dziahi Inwesiycji iZamowieii J^bhcanych.,.SlflsklegoOdd^afaWojewodzkiego
Nari^^egp Fundfe^^wia w Katowicach

Katurzyna Klis

.  koordynator
jjs. Zmtegrowajiego Systemu Zats^idzaala
w  Oddziale'Wojewddzldm

Lolwdus^ Zdn>\na w, Katowibach

rzysztof PnszkowsJd



Nr zam6wienia; 10/pn/2019 zaiqcznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufno§ci w NFZ

Zatacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi§ i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentuj^c w dniu Wykonawc? podczas realizacji

umowy na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegajqcej na modernizacji instalacji

klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku blurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 -

budynek A, z uwagi na udostQpnIanle Informacji Poufnych, zobowlqzuje sl§ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas reaiizacji

umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaieznie od formy, w jakiej zostafy mi

przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas reaiizacji umowy

podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wytqcznie w celu reaiizacji umowy.

Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

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

Miejscowosc, data Czytelny podpis
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KL.M.ZCi

l)G1 VCZ \C.V PRZK i VV.AUZAMA W Si.AStv:; ̂ 3 V>(li.i:i:Vv6:)Z^:!i\s NEV. X I!
(ViOBOWVC Si PR.\COWNSK6w kb.V: !^.\55i;NTA WZWJ.^ZM! Z ZA\S ARC'S'CAI

i_"RKAiAZAC JA i \iOV>A (p/p)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu EuropejsJdego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27

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

sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporzadzenie

0 ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^pujace informacje:

• ADMINISTIMTOR DANYCH OSOBOWYCH
"" " ' " " " •

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Slaskiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ, w

zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewpdzkim, z ktorym moga sip Pahstwo

skontaktowac w nastppuj^cy sposob:

" listownie na adrps siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoca platformy ePUAP,
" e-mailem; kancelaria@nfz-katowice.pl
• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ

mozna kontaktowac sip z Inspektorem Ochrony Danych w nastppuj^cy sposob:

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

■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl
• CEL T PODSTAWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe bpd^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegaj^cego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku postppowania o udzielenie zamowienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie roboty
budowlanej polegaj^cej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i HI kondygnacji budynku
biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - budynek A, w siedzibie Sl^skiego Oddziahi
Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr postppowania: lO/pn/2019), prowadzonego zgodnie
z ustawq z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony
informacji udostppnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.
• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogq bye podmioty posiadajqce upowaaiienie do pozyskiwania

tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego. Dane osobowe mogq zostac

przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umowp 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 - rowniez podwykonawcow. w trakcie postppowania o udzielenie zamowienia publicznego.
• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Panstwa dane osobowe bpdq przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz

przez czas niezbpdny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikajqcy z przepisow ustawy o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZy\

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczq przyshiguje:

" prawo dostppu do tresci swoich danych;

■ prawo do sprostowania danych;

■ prawo do ograniczenia przetwarzania;
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■ 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 0\VYM0GUP0D.\M.\ DA NYC II

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dne dla realizacji postanowieh umowy, zawartej

w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.

• INFOltMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANFC.O PODEJMOWANTA DEO/.II

ORAZ PROFILOWANIA

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

(imi? i nazwisko)

(nazwa Wykoruxwcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufiiych, zobowiqzuje
si^ do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej jest zaptojektowanie i wykonanie toboty budowlanej polegajacej na
modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biufowego w Katowicach przy
uL Kossutha 13 - budynek A, w okresie realizacj i zamowienia, a takze po wygasni^ciu lub ro^i^zaniu
umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi przekazane;

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

miejscowosc, data czytelny podpis
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Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty

* w zaieznosci od sytuacji wybrac albo pkt 1 albo pkt 2

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi do powstania u Zamawlaj^cego obowl^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazuj^

ponizej;

a) nazw^ (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie b^dzie

prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug:

b) wartosc towaru lub ustugi, o ktorym mowa pod iit.a), bez kwoty podatku VAT, tj.

cena netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp^ jezeii ziozono ofertq, ktorej wybor prowadzifby do powstania
u zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowipzek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajpc ofertq,
informuje zamawiajqcego, czy wybor oferty bpdzie prowadzic do powstania u zamawiajpcego
obowipzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujpc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje sip, it obowigzek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) ciqzy na Zamawiajqcym w przypadku, np.:
- wewnqtrzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zaiqczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objpte
mechanizmem odwroconego obciqzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfondw) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takich jak: iaptopy
i notebook!; komputerow kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wyiqcznie
komputery przenosne, takie jak: tabiety, notebook!, iaptopy.
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wiqze sip anaiogiczny obowipzek doiiczenia przez
Zamawiajqcegoprzyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Iml§ I nazwisko upetnomocnionego przedstawlclela Wykonawcy:

■  ••■■■•■■•■■■■••■■■•■■nil...

Data

podpis

c0/



Nr zamowienia: lO/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres;

AKTUALNE OSWLADCZENIE, o ktotym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na pptrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. zaptojektowanie i wykonanie

roboty budowlanej polegaj^cej na modemizacji instalacji klimatyzacji na Y i III kondygnacji

budynku biufowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - budynek A, prowadzonego przez

Narodowy Fundusz Zdrowia Slaski Oddziai Wojewodzki, oswiadczam, co nast?puje:

I. OSWIADCZENIE DOTYCZ4CE WYKONAWCY

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

dotyczacym Wykonawcy:

A. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z post^powania na podstawie Mt. 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 majticci t^astosowanie podstawi

ivjkluci^nia sposrod wymienionjch w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P: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 podjgte przez niego srodki s^
wystarczajq,ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krz3rwd5 lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organapii scigania
oraz podj^cie konkremych srodkpw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sq, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidiowemu post^powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamdwienia oraz
nie upl)m^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.



Nr zamowienia: lO/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

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

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

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

2)

a) Oswiadczam, iz spelniam warunek udziaiu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ, tj. dotycz^cy sytuacji Enansowej (posiadanie srodkow finansdwych

lub zdolnosci kredytowej).

Uwaga! Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy sytuacji Snansowej polegaj^cy na wykazaniu
posiadania srodkow finansowych w wysokosci Co najmniej 200 000,00 zlotych lub zdolnosci kredytowej
na poziomie nie mniejszym niz 200 000,00 zlotych, w oltresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed
uplywem terminu skiadania ofert.

b) Oswiadczam, iz spelniam warunek udziaiu w post^powaniu okre^ony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 ht.b SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego

doswiadczenia).

Uwaga! Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) polegaj^cy
na nalezytym wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania
ofert, a jezeh okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie przynajmniej 1 (jednej) roboty
budowlanej (zakohczonej) polegaj^cej na wykonaniu (zainstalowaniu) systemu klimatyzacji VRF/VRV
o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zl brutto, obejmuj^ca hie mniej niz 10 pomieszczeh, w ktorych
zainstalowano ww. system klimatyzacji.

Szczegdly dotycz^ce warunkdw udziaiu w post^powaniu opisuje SIWZ.

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACR PODMIOTU. NA KTOREGO ZASOBY POWOLUTE SI^

WYKONAWCA *

*jezeli dotyczy

1) Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunku udziaiu w postgpowaniu okreslonego
przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ polegam na sytuacji finansowej (posiadanie
srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej) nast?puj%cego podmiotu/podfniotow;



Nr zamowienia: lO/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Lp. Nazwa/firma oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od

podmiotu/

Zakres, w jakim Wykphawca
powotuje si? na sytuacj?
finansow^ podmiotu

2) Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania wam'nku udzialu w post?powaniu okreslonego
przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej
(posiadanie wymaganego doswiadczenia) nast?puj^cego podmiotu/podmiotow:

Lp. Nazwa/finna oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powotuje si? na zdolnosc
zawodow^ ppdmiotu

-

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu/ podmiotow, na ktprego/ ktorych zdolnosc zawodow^
(doswiadczerde) powoluj? si? w niniejszym post^powaniu, nie zachodza podstawy wykluczenia
z post?powania o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ustl pkt 13-22 pzp, oraz,
ze podmiot/ podmioty te spelniaj^ w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich zasoby (zdolnosc zawodow^,
warunek udzialu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis

Cfl/



Nr zamowienia: lO/pn/2019 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

O^WIADCZENIE O PRZYNALE2N0SCI ALBO BRAKU PRZYNALE^NOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze os'wiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^c^mu w tetminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktotej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

Os-wiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same) grupy kapitalowej z innym

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

Przez grup^ kapitatow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochtonie konkurencji

i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi?biprG6w,

ktorzy kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi?biorc?, w tym rowniez

tego przedsi?biorce.

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

katowice.pl o Wykonawcach, ktbrzy zlo:^li oferty w post^powaniu na zaprojektowanie i wykonanie

roboty budowlanej polegaj^cej na modemizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji

budynku biurowego w Katowicach ptzy ul. Kossutha 13 - budynek A,

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

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

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

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

♦nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

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

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis


