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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

robota budloyvlana — utwarjdzenie nawierzchni przy parkingu wewnftrznym
w Katowicach przy ul. Kossutha 13

zai^cznikamj do niniejszej SIWZ sq:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

.9.

10.

11.

formularz oferty,

formularz opis przedmiotuzamowienia

formularz opis fownowamo^ci

formularz wykazTobdt budowlanych
dokumentacja prpjektowa, na ktor^skladaj^ si?:

a) przedmiar robot

b) opis prac budowlanych wraz z errat^

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrocie: STWiOR)
wzor umowy wraz z zal^cznikieih nr 3 do umpwy (wzor Umowy o zachowaniu poufiiosci w NFZ) oraz
zal^cznikiem nr 4 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem

oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania potifhosci
wzor informacji, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp

_wzGr oswiadczenia, 0 ktdrym mowa w art. 25a ust.l.pkt 1 pzp . ■
wzor oswiadczenia - grupa kapitabwa

tekst rozporz^dzenia Mipistra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r. w sprawie metod
kosztorysowahia obiektow i robdt budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867),

data i podpis;

Zatwierdzam

Jddzialu Wojcw6d!5kiego
Narodovvig^Efij/dusai Zdrowia w KBtdwiqaoh

TJS. StUZff \WNDUROWyCH
I ̂ WADCZEWOBIORCdW

.  Bozena Gil

Uzdowska

1^1,
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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddziai Wojewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pi. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Postppowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.);
Numer postfpowania

Post^powanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem ll/pn/2019. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powoiywanie sip na ww. numer.
Rodzaj zamowienia: robota budowlana.

Warto^d zamdwienia jest mniejsza mi rdwnowarto^d kwoty 5.548,000 euro

Terminologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej dalej takze „SIWZ" mowa jest
0 "pzp" lub „ustawie", nalezy przez to rozumiec ustawp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
Ilekroc w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", naleiy przez to ' rozumiec Sl^ski Oddzial Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (Sl^ski OW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekroc w niniejszej SIWZ mowa jest
0 „rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw" nale^:y przez to rozumiec rozporz^dzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mote z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy
w postppowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" nalezy
przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach roboczych"
nalezy przez to rozumied dni od poniedziaiku do pi^tku za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych
od pracy.

III. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana polegaj^ca na wykonaniu utwardzenia nawierzchni przy parkingu
wewnptrznym w Katowicach przy ul. Kossutha 13.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien ("CPV"):

45000000-7 - roboty budowlane, 45.22.33.00-9 roboty budowlane w zakresie parkingdw, 45111200-0 - roboty
w zakresie przygotowania terenu pod budowp i roboty ziemne, 45233200-1 - roboty w zakresie rdteych
nawierzchni.

Na opis przedmiotu zamdwienia sklada sip:
1) formularz opis przedmiotu zamdwienia;

2) dokumentacja projektowa (przedmiar robdt oraz opis prac budowlanych wraz z errat^);
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, dalej: STWiOR.

Opis przedmiotu zamdwienia okre^ia standardy jako§ciowe, o ktdrych mowa w art.91 ust.2a pzp.
Opis przedmiotu zamdwienia uwzglpdnia przeznaczenie dia wszystkich uzytkownikdw (pracownikdw),
zgodnie z art, 29 ust.5 pzp; nie ogranicza osdb niepelnosprawnych.
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Uwaga!

• W przypadku rdinic merytorycznych pomi^dzy tre^ci^ dokumentacji projektowej b^dz STWiOR a tre^ci^
pozostaiej cz^sci SIWZ, pierwszenstwo majq zapisy pozostaiej cz^lci SIWZ.
•Wykonawca winien niezwiocznie zgiosic Zamawiaj^cemu w trybie art, 38 pzp wszelkie w^tpliwosci odnosz^ce si?
do opisu przedmiotu zamdwienia, w tym do dokumentacji projektowej i STWiOR, w szczegdlnosci wszelkie
dostrzezone bi?dy, wewn?trzne sprzecznosci, niezgodnosci, czy niekonsekwencje.

•W przypadku jakichkolwiek pytan b^dz w^tpliwosci, Wykonawca winien na podstawie art.38 ust.l ustawy Prawo
zamdwied publicznych zwrdcid si? do Zamawiaj^cego z wnioskiem o wyja^nienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy
udzieli wyjasnien zgodnie z procedure okre^lon^ w przepisach cyt. ustawy.

Uwaga! Autor/autorzy dokumentacji projektowej oraz STWiOR nie jest upowaftiiony do udzielania jakichkolwiek
informacji Wykonawcpm.

2. Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okre^lonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^csmik
do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.
Niniejsza SIWZ we wzorze umowy okresla takze:

a) wymagania dotycz^ce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s^ roboty budowlane, ktdrych
niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,
b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s^ dostawy lub uslugi, ktdre, z uwagi na
wartosc lub przedmiot tych dostaw lub ushig, nie podlegaj^ obowi^zkowi przedkladania Zamawiaj^cemu.
Wzdr umowy okresla zasady zawierania umdw o podwykonawstwo zardwno w przedmiocie robdt budowlanych, jak
i w przedmiocie dostaw i using.

Obowi^zek przedkladania umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s^ dostawy lub uslugi nie dotyczy
umdw 0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto^ci umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy
okreslonego w §7 ust.l umowy - ceny oferty). Wyl^czenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy
umdw 0 podwykonawstwo o wartosci wi?kszej niz 50 000,00 zlotych (brutto).

3. Rozwi^zania rdwnowazne.

Zgodnie z art.30 ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry powoluje si? na rozwi^zania rdwnowazne opisywanym przez
Zamawiaj^cego, jest obowi^zany wykazad, is oferowany przez niego przedmiot zamdwienia spelnia wymagania
okreslone przez Zamawiaj^cego.

Zgodnie z art.30 ust.4 pzp, w zakresie norm, jakimi opisano przedmiot zamdwienia, dopuszczone zostaj^
rozwi^zania rdwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysz^ wyrazy „lub rdwhowatoe".

Spelnienie warunku rdwnowazno^ci Wykonawca zobowi^zany jest wykazad na wypebiionym, podpisanym
i zal^czonym do oferty formularzu opis r6wnowaz:no§ci. Formularz opis rdwnowaznosci nale;^ wypelnid przy
uwzgl?dnieniu wskazdwek zawartych w niniejszej SIWZ, a takze w tresci samego formularza.
Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zaoferowania rozwi^zah (norm) rdwnowaznych w odniesieniu do opisanych
w SIWZ, tj. w dokumentacji projektowej b^dz w STWiOR.

Wykonawca, ktdry powoluje si? na rozwi^zania rdwnowazne opisywanym przez Zamawiaj^cego, jest obowi^zany
wykazad, ie pferowana przez niego robota budowlana spelnia wymagania okreslone przez Zamawiaj^cego.
W tym celu Wykonawca winien wypelnid i zal^czyd do formularza oferty formularz opis rdwnowaznosci.
Wykonawca wypelniaj^c formularz opis rdwnowamodci winien:

a) wskazad nazw? normy/norm - rozwi^zania rdwnowainego oraz
b) podad opis oferowanego rozwi^zania rdwnowatoego w odniesieniu do normy wskazanej w SIWZ.
Opis oferowanego rozwi^zania rdwnowaznego winien wykazad (udowodnid) rdwnowaznodd rozwi^zania, ktdre
winno byd na poziomie nie gorszym niz normy wskazane w SIWZ.

cw
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Tam, ,gdzie w SIWZ pojawia si? odniesienie do konkretnej normy, przyjmuje^si?, iz odniesieniu takiemu
towarzysz^ wyrazy „lub rownowazne" - dopuszcza si? rozwi^zania rownowazhe opisanym w SIWZ.

Formularz; opis rdwnowazno^'ci nalezy wypelnic i podpisad w przypadku oferowania rozwi^zan rdwnowa^nych.
Niev^pelnienie b^dz niezal^czenie do oferty formularza opis rownowaaiodci oznacza, iz Wykonawca oferuje
nonny.Crozwi^zania) zgodne ze wskazanymlw SIWZ.

Zamawiaj^cy w celu opisania przedmiotu zamdwienia nie wskazuje znakow towarowych, patentdw lub
pochodzenia, zrodla' lub. szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje' produkty lub ushigi dostarczane przez
konfaetnego wykonawc?. Qpis przedmiotu zamdwienia nie narusza art. 29 ust.3 pzp.

4. Wymdg zatrudnienia na podstawie.umowv o prac? ("art. 29 ust.3a pzpl
Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamgwiajqcy okresla w opisieprzedmiotu zamowienia na uslugi lub roboty budowlane
wymagania zatriidnienia przez wykonawc^ lub podwykonawc^ na podstawie umowy o pracf osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosciw zakresie realizacji zamowienia, Jezeli wykonanie tych czynnoscipolega-
na wykonywaniu pracy w sposob qkreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy-
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, zpozn. zm.).
Przez czynnosci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie. si?
wszystkie czynnodci fizyczne w ramach.opisanych w dokumentacji projektowej, w tjnn w przedrniarze rdbdt, oraz
w STWiOR, w tym: roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi, transport urobku samochodami
samowyladowczymi, mecbaniczna rozbidrka kraw?znikdw betonowych wraz z law^ z wywozem, podbudowy
z gruntu stabilizowanego cernentem wykonywane sprz?tem mechanicznym, podbudowy z kruszyw, tluczen,
ukladanie mechaniczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z profilowaniem i zag?szczaniem podloia,
kraw?zniki wraz z wykonaniem law, korytowanie wraz ze skladowaniem ziemi na wysypisku, wykonywanych
bezposrednio. przez pracownikdw fizycznych uczestnicz^cych po strdnie Wykonawcy lub podwykonawcy
w prpcesie wykonywania robdt budowlanych (ushig) obj?tych przedmiotera zamdwienia, z wyl^czeniem czyrmosci
polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

Powyzszy wymdg. zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy czynnosci
wykonywanych przez kierownika budowy (tj. w ramach uprawnieh budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjnd - budowlanej) badz inne osoby peiniace samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, a takze nie obejmuje,
przypadkdw wykonywania swiadczenia osobiscie przez przedsi?biorc? prowadzacego dzialalnosc gospodarcza.
Wynidg zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktprym mowa w art. 29 Ust.3 a ustawy Prawo zamdwieh
publiczhych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszego zamdwienia (umowy) na roboty
budowlane, nie za§ w okresie gwarancji i r?kdjmi za wady.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 nkt 8a nzp; wskazuie si?:
1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w art, 29 ust.3a pzp:

najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zalezinosci od tego, czy dana osoba
zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlo^y Zamawiajacemu (jednej z osdb wskazanych
w umowie) o§wiadczcnic, iz osoby wykonuJace w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynnosci, co do
ktdrych przedmiotoWa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?da zatrudnione na
podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.

Kompletne o^wiadczenie winno zawierac rdwniez wykaz osdb (imi? i nazwisko) zatrudnionych na podstawie
umowy 0 prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych ..przez te osoby czynnosci (zakres pbOwiazkdw pracownika)

,  oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy o prac?, dokladne okreslenie podmiotu
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skiadajjjcego oswiadczenie, dat? ziozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zto^enia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osob zarbwno pod k^tem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem mo^liwo^ci realizacji
umowy z udzialem osob w liczbie wynikaj^eej z wykazu.
Nieziozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyiej 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 zlosyl wymaganego kompletnego oSwiadczenia.

2) Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli speiniania przez Wykonawcy lub podwykonawc? wymagan,
0 ktbrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli
speiniania przez Wykonawc? lub podwykonawc? wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.Sa pzp,
dokumentowanych za pomoc^ oSwiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:
a) mo^liwosd z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o pracf zatrudnionego

pracownika;

b) mozliwoSc z^dania innych dokumentow, np. dokumentdw potwierdzaj^cych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytuiu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
z informacj^ o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS lub
dowoddw potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczen;

-  zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezb^dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prac?, w szczegblnoSci imi? i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy o prac?, rodzaj umowy
0 prac? oraz zakres obowi^zkdw pracownika.

c) mo^liwoSc zwrbcenia si? do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzi?cia w^tpliwosci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlpiy Zamawiaj^cemu na ka^;de wezwanie Zamawiaj^cego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu pptwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy 0 prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuj^cych w trakcie realizacji umowy czynnoSci,
CO do ktorych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.
3) Sankcje z tytuiu niespelnienia wymagan, 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 kompletnego
oSwiadczenia, o ktbrym mowa w pkt 1; obowi^zek zaplaty kary umownej za kazdy dzieh niezatrudniania
w oparciu o umow? o prac? osoby wykonuj^cej czynnosci, co do ktdrych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy oraz obowi^zek zaplaty kary umownej za kazdy
dzieh ophznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow, o kthrych mowa w pkt 2 lit. a lub lit. b.

4) Rodzaj czynnosci niezbfdnych do realizacji zamdwienia, ktorych dotycz^ wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykOnuj^cych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia okreSlono powyzej (pkt III.4)

5. Warunki gwarancii i rekoimi za wadv nrzedmiotu zamdwienia.

Wykonawca winien udzielid 60-miesi?cznej gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu zamdwienia, tj. na
wykonane roboty budowlane, a takze na pozostale elementy zamdwienia, ktdre mpzna obj^d gwarancji i rpkojmi^
za wady, na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

Bieg okresu gwarancji i rpkojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokohi odbioru robdt budowlanych,
kohczy zas wraz z uplywem 60 miesi?cy licz^c od dnia podpisania protokolu kohcowego.

. Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych ni? mog^ bye sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane b?d^ poStanowieniami
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uraowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach gwaraneyjnych mog^ by6 korzystniejsze
od okreslonych w umowie.

6. Warunki ptatnosci: warunki piatnosci zostaly okreslone we wzorze umowy.

7. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert cz?^ciowych. Wykonawca skiada jedn^ ofert? na caiosd
zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert wariantowych.
3) Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
4) J?zyk post^powania.

WyjaSnia si?, it zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wi^ze si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktdra formuiuje zasad? uzywania 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 wiasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen
pochodzenia towardw i using, norm wprowadzanych w j?zyku oryginaiu zgodnie z przepisami o normalizacji.

8. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp Wykonawca moze powierzvc wykonanie cz?sci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp j:ada wskazania nrzez Wvkonawce czesci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm
podwvkonawcdw Ipatrz: formularz oferty).

3) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktdre maj^ bye wykonane
w miejscu podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przyst^pieniem do wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile sq ju^ znane, podai 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,
ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacj? robot budowlanych.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powoiywai si? na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l, w celu wykazania speiniania
warunku udziahi w post?powaniu (warunku dot. zdolnosci zawodowej - posiadanie wymaganego
doswiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, te proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia warunek w stopniu nie mniejszym nit podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powoiywai si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nalezy rozumiec umow? w formie
pisemnej o charakterze odpiatnym, ktdrej przedmiotem s^ ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz?sc
zamdwienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^, a innym podmiotem
(podwykonawcy), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze mi?dzy podwykonawcy,
a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: w terminie do 30 dni liczyc od dnia przekazania frontu robdt.
Zamawiajycy przekaze Wykonawcy front robdt w terminie do 3 dni roboczych liczyc od dnia zawarcia umowy.
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W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ harmonogram realizacji robot
budowlanych. Harmonogram ten w toku realizacji umowy moze podlegac zmianom, uzgadnianym stosownie do
biez^cych potrzeb przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiaj^cego wskazanych w umowie.
W terminie do 3 dni robpc^ch licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic
Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie ubezpieczenia w zakresie wskazanym w umowie (wzorze
umowy);

Zamawiaj^cy umo^:liwi Wykonawcy wykonywanie robot objptych przedmiotem zamowienia w dniach od
poniedzialku do soboty w godz. od 7.00 do 21.00 przy uwzglpdnieniu zasady tzw. ciszy nocnej oraz bliskosci
blokow mieszkalnych; w innym wymiarze czasowym prowadzenie robdt bpdzie mozliwe tylko na wniosek
Wykonawcy i za zgod^ Zamawiaj^cego.
Kwesti? termindw i zasad wykonania przedmiotu zamdwienia szczegolowo opisuje wz6r umdwy.

2. Miejsce realizacji zamowienia: parking wewnptrzny w Katowicach przy ul. Kossutha 13.

V. Warunki udziaiu w Dostepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 p^ o udzielenie zamowienia mogn ubiegac sip Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaj4 wykiuczeniu;

2) speiniaj^ warunki udziahi w postppowaniu, o ile zostaly one okreSlone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu
0 zamdwieniu.

W niniejszym postppowaniu stawia sip warunek udziaiu w postppowaniu dotycz^cy zdobo^ci zawodowej
(posiadanie wymaganego do^wiadczenia).

Ad,l) Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - 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 wyklucz;enia Wykonawca sklada wraz z ofertn o^wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, zai w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniez o^wiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mo2e przedstawic
dowody na to, ze podjpte przez niego srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przestppstwem lub przestppstwem skarbowym, zadoscuczynienie
pienipzne za doznann krzywdp lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz

wspblpracp z organami scigania oraz podjpcie konkretnych srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktore sn odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestppstwom lub przestppstwom skarbowym lub

nieprawidlowemu postppowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje sip, je^eli wobec Wykonawcy,
bpd^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania sip o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowinzywania tego zakazu (art. 24 ust. 8 pzp).

»Wykonawca, ktdry powohije sip na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spebiiania, w zakresie, w jakim powoluje. sip na ich zasoby, warunku udziaiu

w postppowaniu, zamieszeza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiaj^cy moie wykiuczyc Wykonawcp na kazdym etapie postppowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych sip o udzielenie zamdwienia warunek niepodlegania
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winipn spelnic kazdy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cy sip o udzieler|ie zamdwienia.

6
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Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - soetnianie warunku udziatu w postepowaniu okrei^lonego przez
Zamawiaiacego w ogtoszeniii o zamowieniu oraz ninieiskei SIWZ.

Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udziatu w postepowaniu dotvczacv zdolno^ci zawodowei

W celu wykazania spelnienia warunku udziahj w postepowaniu dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania
wymaganego doiwiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca skiada oswiadczenie o spebiianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b
SIWZ.

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia)
polegaj^cy na nalezytym wykonaniu nie wczesniej ni^; w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krotszy - w tym okresie, przynajmniej 1 Gednej) roboty
budowlanej (zakonczonej) zdefmiowanej ponii^ej, o warto^ci co najmniej 30.000,00 zl brutto.

Przez robote budowlan^ (zakonczon^) nalezy rozumiec zakonczon^ robot? budowlan^, ktora polegala na
wykonaniu lub remoncie nawierzchni z kostki betonowej.

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 zal^czeniem dowpddw okreslaj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegdlno^ci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s^ referencje b^dz 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 dokumentow - inne dokumenty.

Uwaga!

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

♦ Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych wartoSc, Wykonawca wpisuje kwot? brutto w ziotych za
wykonan^ robot? budowlan^.

♦ Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzieh, 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 przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamowieh byiby szerszy (np. obejmowalby
inny rodzaj zamdwienia b^dz inne roboty budowlane), Wykonawca winien wyodr?bnic i podac dane dotycz^ce
jedynie wykonanej roboty budowlanej zdefmiowanej powyiej. W przvpadku podawania wartosci Wvkonawca
winien wpisac zardwno kwote stanowiaca wartosc calego zamdwienia. iak i warto^c .samei rohotv budowlane!

zdefiniowanei powvzei.

♦ Wykonanie kazdej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostac po^wiadczone dowodem.
Wykonawca przedstawia zatem wykaz robdt budowlanych z zal^czeniem dowoddw okreslaj^cych, ze roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlno^ci informacji o tym, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.

3. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

js^ ir
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a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kazdy
z Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^cy sif o udzielenie zamowienia;

b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien. speinid
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mo2;liwo^ci
sumowania zdolnosci zawodowej - doswiadczenia).

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

1) Wykonawca, ktdry polega na zasobach innego podmiotu/ow, udowodni Zamawiaj^cemu, 2e realizuj^c
zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/6w, w szczegdlnosci przedstawiaj^c
zobowi^zanie tego podmiotu/6w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji
zamowienia.

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

3) Zamawiaj^cy zbada, ze nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ust.1 pkt 13-22 pzp.

Uwaga! W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu/6w, Wykonawca wskazuje ten fakt w formularzu
oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolnosciach (zasobach) innych podmiotow na zasadach okre^lonych
w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zaspbami w stopniu umozliwiaj^cym nalezyte wykonanie
zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z irmymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dost?p do ich zasobdw, ZamawiaJ^cy i^da wskazania w szczegdlnosci:

a) podmiotu, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);

b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamdwienia

publicznego;

d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
e) czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziahi

w post?powaniu dotycz^cego doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktdrych wskazane zdolnosci

dotycz§.

Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit.a-e, winnv znalezd si? w zobowi^zaniu podmiotu do oddania dp
dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.
Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wvzel. Wykonawca zalacza do ofertv.

Uwaga!

Zgodnie. z. art.. .22a. ust .4. wpdniesj_eniu, do. .warunku. dptycz^cegp.. d.pswiadczem

.Wxko.naw.cy...mpg^..p.o.l.egac..na..z.d.o.ln.o.sc.i.ac.h..i.nnyc.h..p.p.drn.i.p.t.dWj..j.e.sli.p.odrn.ip1y..t.e..zr.ea.l.i.^j.5..rp.b.oty^ '
l.ub .us.lugi, .d.o. reahzacji .ktdiyfch t.e. .zdp.lnolci .sg wymagane..
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Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci zawodowe podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie
potwierdzaj^ spefaienia przez Wykonawc? warunku udziahi w post?powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy ̂ ^da, aby Wykonawca w teiminie okreslonym przez Zamawiaj^cego:

a) zast^pii ten podmiot innym podmiotera lub podmiotami lub
b) zobowi^zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zamdwienia, je^eli wykaze zdolnosci

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

VA. Podstawy wykluczenia; o ktdrvch mowa w art. 24 ust.5 dzd

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

VI. Wykaz o^wiadczen lub dokumentow potwierdzaiacych snelnianie warunkdw udzialn w postenowaniu oraz
brak Dodstaw yyykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1) aktualne na dzien skladania oferty oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp,
tj. ze Wykonawca nie podlega Wykluczeniu oraz spehiia warunek udziahi w post?powaniu w zakresie
dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadanie wymaganego doswiadczenia).

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

Uwaga! Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz speiniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udziahi
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktorym mowa powyzej (por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).

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

2) zobowi^zanie innego podmiotu/6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby
realizacji zamdwienia (jeieli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej innego podmiotu/dw - patrz pkt V pkt
3 SIWZ).

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-katowice.pll
informacji, o ktdrej moWa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy
0 przynaleznoSci albo braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt
23 pzp.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlo^yc 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 zamdwienia.

Por. art. 24 ust. 11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw (...).

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

3. Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostala najwyzej oceniona,
do zloZenia w wyznaczonym, nie krdtszym niz 5 dni. terminie aktualnych na dzien zloienia nast?puj^cych
dokumentdw:

a) wykaz robot budowlanych (formularz wykaz robdt budowlanych) wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich pi?ciu (5) lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest
krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na
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rzecz ktprych roboty te zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 1
ppkt 2 SIWZ), z zal^czeniem -

b) dbwodow okre^laj^cych, czy te roboty budowlane zostaiy wykonane nale^cie, w szczegdlnosci informacji
;  0 tym, czy roboty zostaiy wykonane zgodnie.z przepisami prawa budowlanego i prawidlbwo ukonezone, przy

czym dowodami, o'ktorych .mowa, sa referencje b^dz iime 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 dokurnehtdw - inne dokumenty.

4. W przvpadku wspdlnego ubiegania sip o zamowienie przez Wvkonawcow:
1) oswiadczenie, o Irtdiym rndwa w pkt VI pkt 1 ppkt I SIW2 skiada kazdy z Wykonawcdw wspdinie

ubiegaJacych sip o udzielenie zamdwienia, Oswiadczenie to winno potwierdzic spelnianie warunku udziaiu
w postppowaniu oraz-brak-podstaw Wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z Wykonawcdw wykazuje
spelnianie warunkow udziaiu w postppowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) oswiadczenie,. o ktdrym rnpwa w pkt VI pkt 2 SIWZ skiada kaizdy z Wykpnawcdw wspdlnie ubiegajacych sip
o udzielenie zamdwienia;

3) dokumenty, o ktdrych rnowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ, winny potwierdzic spelnianie warunku
opisanego w pkt V pkt I ppkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej. przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajacych sip o udzielenie zarndwienia. Warunek ten. winien spelhic samodzielnie przynajmniej jeden
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.. przynajmniej jeden z takich

■ Wykonawcdw ppwinien posiadac wymagane doSwiadczenie (brak mo^liwosci sumowania zdolnoSci
zawodowej - doswiadczenia).

5. Forma oSwiadczeh i dokumentdw.

UWAGA! W niniejszym postepowaniu zgodnie z wyborem Zamawiajacego nie zostala dopuszczona raozliwoSd

skladania dokumentdw lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w rozpdrzadzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moZe zadad zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o, udzielenie
zamdwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zrn.), przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej.
Zamawiajacy nie dopuseil rdwnieZ moZliwosci komunikacji Zamawiajacego z Wykonawcami przy uZyciu srodkdw

komunikacji elektroriicznej w sppsdb okreSlony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

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

W postepowaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiajacego, nie zostala dopuszczona m.ozliwoSc
skladania dokumentdw lub oSwiadczeh, 0 Ictdrych mowa W ww. rozporzadzeniu, przy uzyciu srodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje sie przepisy rozporzadzenia w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Ministra
Przedsiebiorczosci i Teclmologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich (...)/Dz.U.2018,poz. 1993/, z tym ze:
1) ■ dokumenty lub oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentdw, skladane sa

w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem,
2) poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oswiadczenia,

sporzadzonych w postaci papierowej, wlasnorecznym podpisem.

»Pelnomocnictwa skladane sa w oryginale lub w formie notarialnie poswiadczonego odpisu.

UWAGA! Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia musza zalaczyd do oferty

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

ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
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umowy w sprawie zamowienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit, B
SIWZ dia peinoiTiGcnictw.

»PGswiadczenia za zgGdnGsd z Gryginaiem dGkGnuje GdpGwiedniG wykGnawca, pGdmiot, na ktoregG zdGlnGsciach
lub sytuacji pGlega wykGnawca, wykGnawcy wspolnie ubiegaj^cy si? g udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktdre kazdego z nich dotyczq (§ 14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie
dokumentdw).

»Zamawiaj4cy mo^e i^dac przedstawienia oryginalu lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentow
lub Gswiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyi^cznie wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytelna lub budzi
w^tpliwGsci CO do jej prawdziwG^ci.

»ZgGdnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw,
dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym wirmy byd skladane wraz z tiumaczeniem naj?zyk polski.

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

Je;^eli Wykonawca nie ziozyl oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczeri lub dokumentow
potwierdzaj^cych okolicznosci, o kt6iych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentow niezb?dnych do
przeprowadzenia post?powania, oswiadczenia lub dokumenty sq niekpmpletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa^nienie
postppowania.

Je^:eli Wykonawca nie zloiyl wymaganych pelnomocnictw albo ziozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewainienie postppowania.

Zamawiajqcy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, dp zlozenia wyjasnien dotycz^cych oswiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia o^wiadczeh lub. dokumentow potwierdzaj^cych okolicznosci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogolnodostppnych baz danych, w szczegdlnoSci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. p informatyzacji dzialalnoSci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Zapisy pkt VI ppkt 5-7 SIWZ nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych
w niniejszym postfpowaniu.

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust,l pzp moze w niniejszym postfpowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczpnego, najpierw dokonac oceny ofert, a nast?pnie zbadac, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostaia oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykinczeniu oraz speinia warunek
udzialu w post?powaniu.

» Jei;eli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze zbadac, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy speinia warunki udziahi w post?powaniu wykonawca, ktory zlo2yl ofert? najwyzej ocenionq
sposrdd pozostalych ofert.

11

cW
V



Nr zam6wienia; ll/pn/2019

VII. Informacia o. sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania
oiwiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi^dzy Zaniawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za po^rednictwem poslanca, faksu
iub przy uzyciu srddkdw kdmunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu
ushig drog4 eIektroniczn% tj. poczt^ elektrpnicm^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zostac ziozona pod
rygorem niewazno^ci w formie pisemnejj pelnomocnictwo winno zostac zlozorte z zachowaniem formy okreslonej
w pkt X lit. B;SIWZ (rowniez w przypadku jego zlo^enia w wyniku wezwania, o ktdiym mowa w art. 26 ust.Sa
pzp), zas o^wiadczenia i doferhenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajow dokumeptdw, jakich moze ̂ ^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia (rowniez w przj^adku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formie wymaganej cyt. rozporz^ilzeniem. z jednbczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra
Przedsi^biorczbsci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniajqcego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich (...) (Dz.U.20l8, poz. 1993).
Uwzgl^dnionO ■art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamowieh publicznych oraz
niektbrych innych ustaw (Dz.U.2016.1020).

■  Patrz r6wniez pktVI pkt 5 SIWZ.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktbrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane

przy u^ciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug
. : drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, h^di za posrednictwem poslanca.
3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykopawca 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 ushig drogu elektronicznu (tj. pocztu elektronicznu e-mail), kazda ze stron na z^danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien poshigiwad si^ numerem zamowienia
okreSlonym w SIWZ. ' '

5. Zawiadomienia, oSwiadczenia, , wnioski oraz. informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd
skladane na adres: Sl^ski OW NFZ uk Kossutha 13, 40-844 Katowice.

6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcy pocztu elektronicznu
winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@,nfz-katowiee.p]: przekazywane faksem,wiriny byd
kierowane na numer 32 735 16 36.

7. -Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiajucego o wyjasnienie tresci SIWZ, Zamawiaj^cy udzieli wyjasnieh
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwieh publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjaSnien
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 drii przed uplyweni terminu skladania'ofert - jezeli wartoSd zamdwienia

•  jest mniejsza nii kwoty okreSlohe w przepisach wydanych na podstawie art. 11 iist. 8 pzp - pod waninkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiajucego hie pozniej ni^: do konca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jeieli wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnieh, ZamawiajuCy
mo:^e udzielid wyjasnieh albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.
Przedhizenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajucy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tresd SIWZ.
9. Zamawiajupy nie przewiduje zwolariia zebrania Wykonawcdw.
10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania.Czynnosci przypada na spbot? lub dzieh ustawowo

wolny od pracy, termin uplywa dnia nastppnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. Osobu uprawnionu przez Zamawiajucego do .porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

Pani Ewa Adamaszek - Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwieh Publicznych;
adres e-mail: zamowieniapubliczne@.nfz-katowice.pl. . - - .
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VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:
2.000,00 zJotych (slownie: dwa tysjqce 00/100 zlotych).

2. Wykonawca mo^:e wniesc wadium w jednej lub kilku nast^puj^cych formach:
1) pieni^dzu,

2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spoidzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym,
ze por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09,11.2000 r.

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.
3. Wadium wnoszone w pieni^dzu naleiy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany poniiej:
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^zych 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?zna, Wykonawca obowi^zany jest zlo^c dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410.
Tresc takiego dokumentu nie moze warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadnosci zqdania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa^o^ci^ 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 ktorym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw ̂ rodkow
pieni?i:nych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplvwem terminu skladania ofert. o ktdrym fnowa
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?, jeieli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposdb nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajucego moze przedhizyc termin zwiazania ofert^, z tym
ze Zamawiajucy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofertu, zwrocic si? do
Wykonawcdw o wyraienie zgody na przedlu^enie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszy jednak nii 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedluzenie terminu zwiazania ofertu jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhizeniem okresu wamo^ci

wadium albo, jeieli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluiony okres zwiazania ofertu.
Je^eli przedluzenie terminu zwiazania ofertu dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhi&nia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybranajako
naj korzystniej sza.

X. Qpis SDOsobu przvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzorow o^wiadczeh) 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 wpisac "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby
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miejsce wyznaczone na wpisanie infortnacji okazaio si? zbyt maie, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii
danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypeinienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy umie^cic w zai^czniku do danego formularza,
sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zio^enie oferty z wykorzystaniem
wzorow formularzy oraz innych zai^cznikow skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania
formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si?
we wzorach formularzy stanowiqcych zal^czniki do niniejszej SIWZ,
Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^c kazdego z przedMadanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego, czy
formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposdb, Je&li Wykonawca
przeksztaica formularz do formy edytowalnej, w szczegdlnosci poprzez OCR, zobowi^zany jest dokiadnie
przeczytac jego tre^c po przeksztalceniu oraz porownac j^ z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu bl?d6w w procesie przeksztaicenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tre^c oferty nie b?dzie
odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^zan o wartosci odpowiadaj^cej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku
oryginaJ peinomocnictwa (lub jego kopi? po^wiadczonq notarialnie/odpis notarialny) nalezy doi^czyd do
oferty. Ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty wirma podpisac osoba upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowainion^ zostanie uznana za niewain^.

C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast?puj4cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

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

Przetarg nieograniczony - nr ll/pn/2019
ROBOTA BUDOWLANA - utwardzenie P^zy parkingu wewn?trznym

NIE OTWIERAC PRZED: I.. godz. 11.30

Jezeli oferta, jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,
ze przesyika zawiera ofert? oraz wskazac numer post?powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialno^ci
za nast?pstwa spowodowane brakiem wla^ciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wlozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktorej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 15 formularza oferty,
z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku oswiadczen lub zaswiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce
taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktorych Wykonawca zastrzegl, iQ nie mog^ byd one udost?pnione innym uczestnikom post?powania,
Wykonawca powinien umiescic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALy\CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyc je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsi?biorstwa defmiuje art. II ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.):
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Przez tajemnic§ przedsi^biorstwa rozutnie sif informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsi^biorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym si§ tym rodzajem
informacji albo nie sq latwo dostfpne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z iriformacji
lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci. dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp^ Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowiqcych tajemnic? przedsi^biorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie
sktadania ofert, zastrzegt. ze nie mog^ byd one udost^pniane oraz wvkazai. iz zastrzeione informacje
stanowiq tajemnic^ przedsi^biorstwa, Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moie ziozyt tylko jedn^ ofert^ na caie zamowienie. Ofert? sklada si? w formie
pisemnej pod rygorem niewazno^ci. Zamawiaj^cy nie wyraia zgody na ziozenie oferty w postaci elektrOnicznej.

G. Treic zto:zonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoiiczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

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

I. Sposdb wypetniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:

1) formularz oferty nale^y wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
w ramce w pkt 1 formularza oferty nale^ podac cen? oferty za realizacj?
caiego zamowienia (netto oraz brutto);

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe;

2) formularz opis przedmiotu

zamowienia

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

3) formularz opis

rdwnowa^no^ci

jeieli Wykonawca oferuje rozwi^zania (normy) r6wnowa:^ne (patrz: pkt III
ppkt 3 SIWZ), nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego
wyznaczonym (formularz - Jezeli dotyczy, nalezy zal^czyc do formularza

oferty);

4) szczegdlowy kosztorys

ofertowy
w oparciu o zal^czone do SIWZ dokumenty skladaj^ce si? na opis
przedmiotu zamowienia, Wykonawca winien sporz^dzic szczegolowy
kosztorys ofertowy dla robot budowlanych stanowi^cych przedmiot
zamowienia;

przez szczegolowy kosztorys ofertowy nalety rozumied szczegdlowy
kosztorys ofertowy sporz^dzony zgodnie .z zasadami wynikaj^cymi
z rozporz^dzenia Mmistra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia
13.07.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot

budowlanych, dla metodv szczegdtowei sporzadzania kosztorvsu

ofertowego.
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Rozpprz^dzenie nk jest aktem ^prawnym aktualnie obowi^zuj^eym,
niemiiiej jednak Zamawiaj^cy wym'aga spPrz^dzenia szczegdlowego
kosztorysu ofertowego zgodnie z zasadami opisanymi w wyzej
.wskazanym rozporz^dzeniu, ktorego tekst zalqcza sip do niniejszej SIWZ.
\V przypadku stwierdzenia przez Wykonawcp braku mozliwosci
skatalogowania danej pozycji kosztorysu, Wykonawca winien dokonac
wycehy danego elementu przedmiaru robot w szczegoiowym kosztoiysie
ofertowym na podstawie kalkulacii wiasnei ("mdvwidualnei"). ktdr^ winien
zai^czyc do szczegdlowego kosztorysu ofertowegO jako jego integraln^
czpsc; ' ■

szczegdlowy kosztorys ofertowy winien zostad podpisany przez
Wykonawcp; kosztorys winien zostad zal^czony do formularza oferty
w dwdch Jednobrzmi^cych kompletnych egzemplarzach (w przypadku
zawarcia umdwy z Wykonawc^, jeden egzemplarz zostanie wykorzystany
na potrzeby realizacji przysziej umowy; egzemplarza tego nie nale^
trWale i^czyd z pozostalymi doktjmentami oferty);
szczegdlowy kosztorys ofertowy stanowi tre^d, oferty Wykonawcy;
fozliczenie robdt nast^pi w oparciu o kosztorys powykonawczy,-
zgodnie z zasadami wynikaj^cymi ze wzoru umowy; wynagrodzenie
umOwy stanowid bpdzie wynagrodzenie kosztorysowe.

5) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

6) wzdr pswiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1

pzp

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

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

7) wzdr oswiadczenia - grupa

kapitalowa

8) formularz wykaz robdt

budowlanych

naleizy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyd
w terminie 3 dni pd zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,
0 ktdrej mowa w art. "86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
skladany wraz z dowodamina wezwanie Zaniawiaj^cegp).

XI. Mieisce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. - Ofertp naleiy zlo^d w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nf 208A (II piftro),

wterminie do dnia do godziny 11.00.

2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofertp, ktdra zostala zlozona po terrninie.
3. Wykonawca moze, przed uplywem termuiu^O|^lad:^a ofert, zmienid lub wyeofad pfert?!
4. Otwarcie ofert odbpdzie sip w dniu ." '. o godzinie, 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pqkdj nr 217A (11 piftro).

16

m



'"N/

Nr zampwieriia: ll/pn/2019

5. Otwarcie ofertjest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwotp (brutto), jak^
zamierza przeznac^c na sfinanspwanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zarridwienia, okresu gwarancji i wamnkdw platnosei zawartych
w ofertach.

7. Niezwlocznie po ptwafciu ofert Zamawiaj^cy zamieszeza na stronie intefnetowej ("www.nfz-katowice.pn
informacje dotycz^ce; " , "

1) kwoty,jak% zamierza przeznaczyc na sfmansowanie zamowienia;
2) firm oraz adresow Wykonawcdw, ktorzy ziozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych w ofertach.

XII. Opis SDOsobu obliczenia ceny ofertv

1. ' Sposdb obliczenia ceny oferty: Wykonawca sporzadza szczegdiowy kosztorys ofertowy wedle zasad
wskazanych w pkt X lit. I pplrt 4 SIWZ.
Cena oferty winna zawierad wszelkie kos^ niezb?dne do wykonania przedmiotu zamdwienia (umowy),
zgodnie z wzorem umowy.

2. W szczegdlowym kosztorysie ofertowym oraz w pkt 1 formularza oferty - w zaiemosci od tego, czy
obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na ZamawiaJ^cym - do ceny nettp
Wykonawca dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza, wartosc 23% podatku VAT.
W celu ustalenia, na kim spoczywa obpwi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty
informacjp, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp {yvzor zalqczono do SIWZ).
Jezeli zlozono^ ofertp, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doiiczy do
przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowi^zek rozliczyc zgodnie
z tymi przepisami.

3. Wszystkie ceny. (wartosci) zawarte w ofercie winny zostad przez. Wykonawcp podane z dokladno^ci^
do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (wartodci) nale^ zaokr^glad do pelnych
groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 gfosza pomija sip, a kohcdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla sip do
1 grosza.

4. Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra bpdzie zawierala blpdy w obliczeniu ceny,
Rozliczenia mipdzy Zamawiaj^cym a Wykonawca bpd^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.

5.

XIII. Opis krvteridw wvboru ofert wraz z bodaniem wag tvch krvteridw i sposobu oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac bpdzie przedstawione ponizej kryterium oceny ofert oraz
nastppuj^cy sposdb oceny ofert:

Cena -.waga 100%

najnizsza cena spo^rod.wszystkich ocenianych ofert
Ilo§d punktdw - — x lOOpkt x 100%

cena ocenianej oferty

Waga kryterium cena zostaiaustglonanapodstawie art. 91 ust.2apzp. ■

»Punktacja bpdzie przyznawana zgodnie z opisanym wy2:ej wzorem matematycznym.
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»Punkty liczone z dokiadno^ci^ do dwoch miejsc po przecinku przy uwzgl^dnieniu zasady wyrazonej w pkt
XII pkt 3 SIWZ.

2.

3.

4,

Informacje 0 formalno^ciach. iakie powinnv zostad dopelnione do wvborze ofertv w celu zawarcia
umowv w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamWienia.Wykonawcy nie podlegaj^eemu wykluczeniu, ktorego oferta jest wazna, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamowieri publicznych, spehiia
wymagania Zamawiaj^cego okreslone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteriow
oceny ofert okreslonych w SIWZ. ZamawiaJ^cy poinformuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.
Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamowienia publicznego z wybranym Wykonawc^, z zastrze:^eniem
art. 183 pzp, w terrainie okreslonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.
Formq przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okresla pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzgl?dnieniu przepisdw przejsciqwych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien
publicznych orazniektorych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).
ZamawiaJ^cy moze zawrzec umow? przed uplywem termindw, o ktorych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, jezeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego ziozono tylko jedn^ ofert? lub
b) w post?powaniu o udzielenie zamowienia o wartosci mniejszej ni^: kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwoiania na czynnosci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie koricz^ce post?powanie odwoiawcze.

Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pismie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy moze wyrazic zgod? na podpisanie
umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdzniej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wniesc zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze
wybrac ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewaznienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nale:zvtego wykonania umowv

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

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

pieni^dzu,

por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoMzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
Ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni?Znym;
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

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.

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

5.

a)

b)

c)

d)

e)

3.
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Na potrzeby przelewow mi^dzjmarpdowych podaje sip: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1,40-043 Katowice.
W przypadku wniesienia.zabezpieezenia w jednej z.form wskazanych w pkt"2Jit.b7e, Wykonawca obowi^zany
jest zlo^c stosowny dokument.w kasie Sl^skiego OW NFZ w' Katowicach, ul. Kossutha.13, IV piptro, pokoj'
nr 410,.najpozniej w dniuwyznaczonym Jake dzien zawarcia umowy.
W trakcie realizacji, umowy Wykonawca nioze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
0 ktorych mpwa w art. 148 ust. 1 pzp. Zniiana formy zabezpieczenia musi zostac dokbnana z zachowaniem
ci^glo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca-obowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego z odppwiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprpwadzona stoSownym aneksem. do umowy.

6. Zabezpieczenie rialezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkpwac
wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cernu od badania zasadnO^ci z^dania wyplaty przez wystawcp
dokumentu. Zabezpieczenie winnO miec charakter bezwaninknwv i nieodwnfalny.

7. W okresach przystuguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostac
pozbawiony moi;Iiwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nale^ytego wykonania'umowy,
jezeli'zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczenia (je^:eli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).

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

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem,'w tym terminy .zwrotu zabezpieczenia (70% i 30%); okreila wzbr umowy
oraz art. 1,51 ust. 1 pzp. -

XVI. Istbtne postanowienia umowy - wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktbre zostan^ wprpwadzone do tresci zawieranej umowy oraz wyspkosc kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal^czony do
SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zpbowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamowienia.

,2. Integralh^ czpsci^ priyszlej; uinowy (tzw, umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu pou&osci w NFZ
stanowi^ca zal^cznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawcy wystppuj^cy wspblnie (art.' 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialnosc za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego,wykonania limowy.

XVII. Pouczenie o ̂rodkach ochronv prawnei przvstuguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenle
zamdwienia -

1. Srodkl ochrony prawnej przyshiguj^ na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp. '
2. Srodki ochrony prawnej przysluguj^ Wykpnawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiptowi, jezeli

ma, lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniosl lub moze ponie^c szkodp w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisow ustawy. Srpdki ochrony prawnej wobec ogloszeiiia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przyshiguj^ rdwniez organizacjom wpisanym na listp,
0 ktorej mowa w art. .154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z'przepisami ustawy czynno^ei Zamawiaj^cego podjptej
w postppoWaniu p udzielenie zarriowienia Mb zaniechania czynnoMi, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^zany
na podstawie ustawy.

4. Jezeli wartosc zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przysMguje wyMcznie wobec czynnoMi:
1) wyboru.trybu negocjacji bez ogloszen.ia, zamowienia z wolnej rpki lub zapytania.o cenp;
2) okre.slenia warunkow udziaM w pOstppowaniu;
3) wykluczenia odwoMj^cego z postppowania o udzielenie zamowienia;
4)- odrzucenia oferty odwoMj^cego;
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5) opisu przedmiotu zamowienia;

6) vs^bdru najkor^stniejszej oferty.
5. Odwplanie. powirao wskazywad. czynhose lub zaniechanie czynno^ci zamawiaj^cego, ktdrej zavTuca si?

hiezgodnosc z przepisami ustawy, zawiprac zwi?zi:e przedstawienie zarzutdw, okreslac zpdanie ofaz wskazywad
okdiicznosci faktyczne i pfawne lizasadniaj^ce wniesieiiie odwolania.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa feajowej Izby Odwolawczej w fonnie pisemnej w postaci papierowej aibo
w postaci elektrpnicznej, ppatrzone odpowiednio wiasnorpcznym podpisem albo kwalifikbwanym podpisem
elektronicznym.

7. Odwohij^cy przesyiakdpi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu dp wniesienia odwolania w taki
sposob, aby tnogl on zapoznac si? zjegd tresci^ przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca'lub uczestnik konkursu moze w-teiminie przewidzianym do wniesienia odwolania ppinformowac
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niegp lub zaniechaniu czyrindsci,
do ktdrej jest-on zobowi^Zany na podstawie ustawy, na ktpre nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. ,2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynno^c albo
dokonuje czynnosci zaniechanej,! informuj^c o tym wykbnawcdw w sposob.przewidziany w. ustawie dia tej
czynnoici. Na czynnosci, o ktorych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysluguje odwolanie, z zastrzeteniem art.
180 ust. 2 pzp,

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

przysluguje skarga dp s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? pdpowiedriio
przepisy ustawy z dnia iT listopada' 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacjij jeieli przepisy
niniejsziego rpzdzialu nie stanowi^ inaczej ,

11. Skarg? Wnosi si? do s^du okr?gowegp,wlasciwego dla siedziby albo rniejsca zamieszkania zamawiaj^cegp.
Skarg? wnosi si? za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednocze^nie jej odpis 'przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placdwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo ppcztowe (Dz. U. ppz. 1529) jest
rownoznaczne z jej wniesieniem. ' •

12. -Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami ppst?powania odwolawczego wlasciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni 'od dnia vi^dania orzeczenia skarg? moze wniesc takze Prezes
Urz?du Zamdwien Publicznych. Prezes, Urz?du mo:ze takze pfzyst^pid do tocz^cego si? post?powania. Do
czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

13. Szczegdlowe zasady zwi^zane ze irpdkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych.

XVIII. RODQ; informacia dla Wvkoiiawcdw

KLAUZULAINFORMACYJNA

DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOB UCZESTN1CZ/\CYCH
W POSTF^POWANIU O UDZIELENTE ZAMOWIENIA Pl/BLICZNEGO PRZEZ SL^SKI ODDZIAL

wo.jew6dzkt NFZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takieh danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolhe rozpbrz^dzenie o pchronie danych) (dalej:
RODO), Zdmawmyi5r(^podaje nast?puj4ce informacje:

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
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Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewddzkim, zktorym mog^ si? Panstwo skontaktowac
w nast?puj^cy sposdb:

• listownie na adres siedziby administratora:"40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
" za pomoc4 platformy ePUAP,

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

• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotycz^cych przctwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ mo^zna
kontaktowac sif z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposdb:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
" telefonicznie; 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pI

• CELI PODSTAWY PRZETWARZANIA
Panstwa dane osobowe przetwarzane bfd^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^zanym z post?powanieni
0 udzielenie zamdwienia publicznego znak: 1 l/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstaw^ prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczegdlnosci:

RODO, w szczegdlnosci art. 6 ust. 1 lit c;

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze ̂ rodkdw publicznych;
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamdwien publicznych;
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
ustawa z dnia 29 wrze^nia 1994 r. o rachunkowosci;

ustawa z dnia 6 wrze^nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej;
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych b^d^ osoby lub podmioty, ktdrym udost?pniona zostanie dokumentacja
post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych,
dalej „pzp".

Ponadto, odbiorc^ Panstwa danych osobowych mog^ byd osoby lub podmioty posiadaj^ce upowainienie do
pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisdw prawa powszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie
ustawy 0 dost?pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostac przekazane podmiotom, z ktdrymi
administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przekazywad Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrzezeniem sytuacji gdy
taki obowi^zek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^zuj^cego.

• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Panstwa dane osobowe b?d4 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia
post?powania o udzielenie zamdwienia, a je&li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ4
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanvm celu. osobie. ktdrej dane dotvcza przvshiguie:
■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost?pu do tresci swoich danych;
• na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie maze to skutkowac
zmianq wyniku post^powania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
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niezgodnym z pzp oraz nie moze mruszac integralnosci protokolu oraz jego zgiqcznikow;
■ na podstawie art. 18 RODO, prawo z^dania od adrninistratora ograiiiczenia przetwarzania danych osbbowych
z z&strzezenienl przypadkow, 0 ktorych inowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystanig ze srodkow ochrony prawnej tub w celu ochrony prow imej osoby fizycznej lubprawmj,
lub z uwggi ng wazrie wzgl^dy interesu publiczriego Unit Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego;

• prawo do wniesienia skargi do Pfezesa Urz^du Ochrony Danych Osobo^ch, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dptyczy naruszeh przepisow RODO;

Nie nrzvsluguie Panstwu:

■ w zwi^:^u z art. 17 ust..3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuni^cia danych osobowych;
■ prawo do przenoszenia,danych osobovvych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;
' na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danyCh osobowych, gdyZ podstaw^ prawn^

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

• INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Obowi^zek podania danych osobowych bezposrednio Panstwa dotycz^cych Jest wymogiem ustawowym, okreslonym
w przepjsach pzp, zwi^zanym z udzialem w post^powaniu o udzielenie zamowienia pubHcznego; konsekwencje
niepodariia okre^lonych danych wynikaj^ z pzp.

•  INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ

PROFILOWANIA .

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

UWAGA! W przypadkii otrzymania, niniejszej SIWZ niekompletriej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychmiast zglosic Zamawiajqcemu.

■a Uzdowska

V/-
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

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

40-844 Katowice

Adtes:

Nunier KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: /jeieli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

NumerNIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

stronavmw: Qezeli jest), telefon: fax: ......

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

(jezeli jest)

/dotyczy wadium wniesioiiego wpieniqdzu/

1. W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^,cym za przedmiot robot? budowlanq
polegaj^c% na utwardzeniu nawierzchni przy parkingu wewn?trznym w Katowicach przy ul. Kossutha
13, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Dddzialu Wojewodzkiego NFZ calego zamowienia zgodnie ze
Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen? oferty:

cena netto zl + wartosc 23%podatku VAT =

zi bruttp (cena brutto),

zgodnie ze Szczegolowym kosztorysem ofertowym.

UWAGA!

Wykonawca nie dolicza do podanych cen podatku VAT, jezeli obowi^zek podatkowy spoczywa
na Zamawiaiqcym -patrz pkt XII pkt 3 SlWZ oraz wzot infotmacji. o ktotej mowa w art. 91 ust. 3a pzp.
Wtakipj sytuacii cenq oferowan^ przez Wykonawcy b^dzie cena wskazana iako netto. czyli bezpodatku
ad towarowi ustug. Ninieisze dotyczy rowniez Szczegotowego kosztorysu ofettoweyo.
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2. Oswiadczamy, iz zobowiji,zujemy si? wykonac zamowienie w terminie do 30 dni licz^c od dnia ptzekazania
frontu robot

Zarhawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy.
W terminie do 3 dni roboczych Kczac od dnia zawarcia umowy Strony uzgodnia^ harmonogram realizacji robot
budbwlanych. Harmonogram ten w toku realizacji umowy moze podlegac zmianom, uzgadnianym stosownie do
biez^cych potrzeb przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiaj^cego wskazanych w umowie.
W terminie do 3 dfi toboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic
Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie ubezpieczenia w zakresie wskazanym w umowie (wzorze
umowy). - ,

Zamawiaja,cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj?tych przedmiotem zamowienia w dniach od
poniedzjalku do soboty w godz._ od 7.0G do 21.00 przy uwzgl?dnieniu zasady tzw. ciszy nocnej oraz bliskosci

, blokow mieszkalnych; w-innym. wyrniarze czasowym prowadzenie robot-b?dzie mozliwe tylko na'wniosek
Wykonawcy i za zgod^ Zamawiajq-cego.
Kwesti? terminow i zasad wykonania przedmiotu zamowienia szczegoiowo opisuje wzor umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje terminy wynikaj^ce ze wzoru umowy.

-3.: Os\yiadczamy, iz zobowi^zujemy si? udzielic 60 — iniesi?czriej gwarancji i r?kojrni za wady przedmiotu
zarnowienia, tj. na wykonane roboty budowlane, a takze na pozostale elementy zamowienia, ktore mozna pbjq,c

■ gwarancji i r?kpjrni^;za wady, na warunkach okreslonych we wzorze umowy.
Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokoiu odbioru robot
budowlanych, kohczy zas Wraz z upiywem 60 miesi?cy Rczt^c od dnia.podpisania protokoiu kohcowego.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy.
5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okres 30 dni. Bieg zwi^zania oferty

rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania ofert.

Oswiadczamy, ze zapoznaUsmy si? ze. SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz ze zdobyUsmy informacje
niezb?dne do przygotowariia i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy $i? w przypadku
wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego okres'lonynai w SIWZ oraz
obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.
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 terminie

. wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. ; Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu pbdwykoriawcy ̂ konanie nast?puj%cej cz.psci,
zamowienia*:

6,

7.

Lp. cz?sc zamo-wienia firma podwykonawcy

Ppdwykonawcow, ■ wskazuj^c cz?sc zamo-wienia, ktorej wykonania Wykonawca zamietza po-yvietzyc
podwykonawcy oraz firm? podwykonawcy.
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9. O^wiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac* na zasobach
innego podmiotu w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej.'(posiadanie wymaganego doswiadczenia).

* niepotrzebne skreslic. PF przypadku polegania na zdolnosci zawodowej innego podmiotu, Wykonawca
udowodni, ii realizuj^c zamowienie b^dzie dyspondwat niezb^dnymi zasobanai tego podmiotu,
w szczegdlnosciprzedstawiajqc zobowiqzatiie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji hiezb^dnych zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia

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

11. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art 14 Rozporz^dZenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob-fizycznych
w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob fizycznych, od ktorych

dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia

publicznego w niniejszym post?powaniu.*

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

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

RODO, tresci oswiadczehia Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac

NIE DOTYCZY.

12. Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci dia: Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej

Wykonawc?.

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

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji lunowy,
przedmiotem ktorej b?dzie robota budpwlana polegaj^ca na utwardzeniu nawierzchni przy parkingu
wewn?trznym w Katowicach przy ul. Kossutha 13, w okresie realizacji zamowienia, a takze po

wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi/narn przekazane,
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu realizacji

umowy.

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

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

dokumentu*:

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

zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.

*zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy
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Osoba/osoby upowaznidne (upeliiomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post^powaniu:

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

14. Oswiadczamyi iz naleiymy/nie naleiymy* do grupy malych lub srednich przedsi^biorstw.
* niepottzebne skreslic

Definigi makgo ora^ sredniego pr^edsiibiorcg, a tak^ mikropr^dskbioriy spiviera ustam ̂  dnia 06.03.2018 r. Pram pr^edsiibiorcow
(D^U. 2018.646). Zgodnie v^art. 7 ust.1 pkt 1-pkt 3 cgt. ustauy u^te w ustawie okreslenia o^nac^ja:
1) mikropTzedsi^biotca - pt^dsiqbiorci, ktoiy w co najmniej jednjm roku ̂  dmoch ostatnkh lat obrotonych speMai iacsgiie nast^pujace
warunki;

a) ̂atrudniat srednioroc^ie mniej nii^ 10 pracownikow ora^
h) osiagnai roc^nj obrot netto spr^eda^ towarow, nyrobow i uslug ora^ ̂  operayifinansouysh niepr^krac^jci^ rownowartosd w i^otych-2
milionow euro, lub sumy ak^wdw Jego bilansu sport(^d^nego na koniec jednego ̂  tych lat nie prs^kroc^ly rownowdrtosci iv s^lotych 2 milionow

euro;

2) maty przedsi^biorca - prt^edskbiorc^, ktoty w co najmniejjednym roku ̂  dmch ostatnich lat obrotonych spelnial lactpiie nast^ujak
warunki;

a) s^atrudnial sredniorocigiie mniej ni^SOpracownikow ora;^

b) osiagnai rocr^ny obrot netto S(e spr^daiy towarow, nyrobow i uslug orav; ̂  operagi fmansowych niepiyekrac^ajay rqwnowartosci w sjotych 10
milionow euro, lub sumy aktywowjego bilansu por^dvpnego na koniecjednego ̂  tych lat nie prspkroccyly rdwnowartosci w rilotych 10 milionow
euro - i ktory nie jest mikroprcpdskbiorca;

3) Sredni przedsi^biorca - pripdsipiorci, ktoiy w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych pelnial lacopie nastpujace
warunki:

a) optrudnial mdnioroci(nie mniej nii(_ 250 pracownikow ora\

b) osic^gnal rocvpiy obrot netto ye spryeda^powarow, nyrobow.i.uslug oray y operagifinansonych niepryekracyajay rdwnowartosci w. ylotych 50

milionow euro, lub sumy akywdw jego bilansu porypdypnego na koniec jednego y tych lat nie pryekrocyyly rdwnowartosci W ylotych 43 miliondw

euro

- i ktdiy nie jest mikropryedskbiorca ani malym pryedsipiorca..

15. Zali^cznikami do niniejszego fotmulatza oferty nast^puj^ce wypelnione formularze/

oswiadczenia/ dokumenty:
1) szczegoiowy kosztorys ofertowy (2 kompletne egzemplarze)

2) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust3a pzp

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

4) formularz opis przedmiotu zamowienia

5) formularz opis rownowaznosci (jezeli dotyczy)

6) zobowi^zanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia (jezeli dotyczy)

7) peinomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawcy (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis
notarialny) — jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

8) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

1) oswiadczenie a przynaleznosci alba bralai przynaleznosci do tej samej grupy kaphatowej Wjkonawca

sklada w terminie 3 dni od yamiesycyenia injormagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pyp na stronie intemetowej www.njyp

!/•
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2) fotmulatz wykaz tobot budowlanych wtaz z dowodami sktadany jest na wee^qnie Zamawiajqcego, o ktoryn
mom w art. 26 ust.2pe(p (patr^SlWZ).

Imi? i nazwisko upetnomocnionego przedstawciela Wykonawcy:

Data

podpis

mgrTeksaUzdo's^^^s

[/
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przediniotem zamowibnia jest robota budowlana — utwardzenie nawierzchni przy parkingu wewn^trznym
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie
z niniejszyrn formularzem oraz wzorem umowy.

II. Na opis przedmiotu zamowieiiia sklada si?:
1) niniejszy formularz opis przedmiotu zamowienia;
2) dokumentacja projektowa (przedmiar robot, opis prac budowlanych wraz z erratq);
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrocie: STWiOR).

Opis przedmiotu zamowienia okresla standardy jakokiowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a pzp.
Opis przedmiotu zamowienia uwzgl?dnia przeznaezenie dia wszystkich uzytkownikow (pracownikow),
zgodnie z art, 29 ust.5 pzp; nie ogranicza osob niepelnosprawnych.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z ww. dokumentami skladaj^cymi si? na opis przedmiotu
zamowienia oraz akceptuje je.

UWAGA!

»Wykonawca skladajqc ofert?, poza niniejszym formularzem opis przedmiotu zamowienia, nie jest
zobligowany zal^czac do oferty pozostalych dokumentow okreslonych powyzej w pkt II ppkt 2-3.

» W przypadku roznic merytorycznych pomi?dzy tresci^ dokumentacji projektowej.b^dz STWiOR a tfesci^
pozostalej cz?sci SIWZ, pierwszehstwo maj^ zapisy pozostalej cz?sci SIWZ.

III. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy, w spbsdb
odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowi^uj^cymi przepisami prawa, w tym
Prawa budowlanego, z zachowaniem obowi^zuj^cych norm odnosz^cych si? do przedmiotu zamowienia.

rV. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc^, Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot zamowienia
wykona przy udziale osob posiadaj^cych doswiadczenie w zakresie wykonania robot budowlanych
obj?tych zamowieniem przy zachowaniu warunkow wskazanych w zamowienili oraz zgodnie
z  obowi^zuj^cymi przepisami prawa; Wykonawca wskaze w umowie kierownika budowy
z uprawnieniami do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowalnej.

V. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz inne
elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?dq fabrycznie nowe, nieuzywane i w peini
wartosciowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w roku 2018, pochodzqce z legalnego zrodla. Materialy
oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia (umowy), a takze narz?dzia, sprz?t uzyty
do wykonania umowy, b?d4 spetnialy wymogi i normy okreslone w obowi^zuj^cych przepisach,
odpowiadaly, tam gdzie jest to wymagane, wymogom wyrobow dopuszczonych do obfotu
i  stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa



Nr zamowienia; 11/pn/2019 formularz opis ptzedmiotu zamowienia

dopuszczen, deklaracje zgodnosci-, atesty etc. Na z^danie -Zamawiaj^cego Wykonawca zobowiqzuje si?
przed podpisaniem protokolu odbioru robot budowlanych okazac do wgl^du wymagane dokumenty,

VI. Wykonawca - w przypadku zawarcia urnowy - zobowi^zuje si? tak zorganizowac roboty budowlane,
aby zapewnic w calym okresie wykonywanych robot dost?pnosc do co najmniej 30 miejsc parkingowych
na terenie obj?tym przedmiotow^ robots budowlan^. Wykonawca zobowiqzuje si? tak zorganizowac
teren budowy, aby umozliwic pracownikom oraz innym osobom dojazd na miejsca parkingowe
znajduj^ce si? na terenie obj?tym przedmiotow^ robots budowlan^. W przypadku uznania przez
Wykonawc? koniecznosci wykonania i uruchomienia drogi tymczasowej, przejazdu tymczasowego,
objazdu itp., koszt, jak i wykonanie takiego eiementu pozostaje po stronie Wykonawcy. Zamawiaj^cy
deklaruje udzielenie wsparcia w przypadku koniecznosci dokonania uzgodnien z wlascicielami s^siednich
dzialek, jesli zajdzie taka potrzeba.

VII. Wykonawca - w przypadku zawarcia umowy - zobowiqzuje si? podczas realizacji robot dostosowac
ci?zar transportu do istniej^cej nawierzchni parkingowej, uwzgl?dniajqc mi?dzy innymi fakt
zainstalowanej pod kostk^ brukow^ p?tli indukcyjnej.

VIII. Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana
osoba zatrudnionajest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu (jednej z osob
wskazanych w umowie) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamowienia (umowy)
czynnosci, co do ktorych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
0 prac?, b?d4 zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie
realizacji umowy.

Kompletne 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 okreslenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
SIWZ wskazuje, jakie czynnosci na gruncie niniejszego post?powania nalezy rozumiec Jako czynnosci,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

IX. Wykonawca oswiadcza, iz zobowi^uje si? wykonac zamowienie na warunkach i zgodnie z wzorem
umowy, w sposob zapewniaj^cy bezpieczehstwo ludzi i mienia.

Imi? i nazwisko upeinomocnionego przedistawiciela Wykonawcy:

Data podpis

2

mgrjr^resa UzdomKa



Nr zamowienia; ll/pn/2019 fotmulatz opis rownowaznosci

opis rownowa:zno^ci

Rozwi^zania r6wnowazne. Patfz pkt III pkt 3 SIWZ

1) Nazwa normy/norm - rozwi^zania rownowaznego do normy/norm:

2) Opis oferpwanego rozwi^zania rownowaznego:

Uwaga: Formularz opis rownowaznoki nalezy wypelnic i podpisac . w przypadkii- ■ . oferowania
rozwiazania/rozwiazan rownowaznych. Niewypeinienie b^dz niezal^czenie do- oferty formularza opis
rownowaznosci oznacza, iz Wykonawca oferuje normy (rozwiazania) zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

Imi? i nazwisko upeteomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 11/pn/2019 formularz wykaz robot budowlanych

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Wypetniaj^c niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ.
Wykonawca winien spetnic warunek dotyczqcy zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) polegaj^cy na nalezytym wykonaniu nie

wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed upfywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krotszy -
w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej (zakohczonej) zdeflnlowanej w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, o wartosci co

najmniej 30.000,00 zt brutto.

Lp. Rodzaj roboty
budowlanej

Wartosc roboty
budowlanej

w ztotych brutto

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

mieslqc 1 rok wykonania
(zakonczenia) roboty

budowlanej

Miejsce vyykonania roboty
budowlanej

- adres wykonania roboty
budowlanej

Podmiot, na rzecz ktorego
robota zostata wykonana

1

nigr Te/esa Uzdowska



Nr zamowienia: 11/pn/2019 formularz wykaz robot budowlanych

UWAGA! Wykonanie kazdej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zpstac poswiadczone dowodem.
VVykonawea przedstawia zatem wykaz robot budowlanych z zataczeniem dowodow okreslaj^cych, ze roboty budowlane zostaty
wykonane naiezycie, w szczegolnosci informacji o tym, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukohczone.

Imi^ i nazwisko upefnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

Data

podpis/y

RASCi

rrigr Teresa Uzdowska



Przedmiar robot

Budowa: Utwardzenie nawierzchni

Nazwa obiektu lub robot: ■

Lokalizacja: Katowice ul.Kossutha 13
Nazwy i kody CPV: 45111200-0 Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow^ i roboty zlemne

45233200-1 Roboty w zakresle roznych nawierzchni
Zamawiajqcy: Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie - Slqski Oddziat Wojewodzki w Katowicach - Katowice

ui.Kossutha 13

Jednostka opracowuj^ca: ARCHICON S.C - Jerzak Szaraniec - Gliwice uI.Gtowackiego 7

mgr inz. arch. Pav)^
npraiv.iiOT/

caioaali Sliirliiijj

- Data opracowania:

05. 2G1§

Autor opracowania:

^Szaraniec
a:cfii:!?l-;loiiic:nei

/9iM«F}'J.v,vfi?»nrSHo43



NFZ-parking.bem BIMestiMate3 (C)Datacomp 1994-2019
(lie. 000547D8)
strona nr: 2

Spis dziatow przedmiaru robot

Nr Nazwa dzialu robot

1 Wywoz ziemi ze skarpy
1.1 Rpboty ziemne wykonywane tedovyarkami kplowymi, lyzka 2,00'm3. grunt kategorii HI, transport urpbku na odIegloSc 2'kni samochodami

samowytadowczymi wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
2 Nawierzchnia

2.1 Mechanlczna rozbibrka krawpinlkow betpnowych wrazztaw^ z wywozem na odleglo§6 do I'km, krawpzntki na tawie betonowej bez wzglpdu na
rodzaj podsypkl, betonowy 15x30'cm

2.2 Robpty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi, lyzka 2,00'm3, grunt kategorii III, transport urobku na pdlegtoSc 2'km samochodami
samowytadowczymi - korytowanie wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

2.3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementerri wykonywane sprzptem mectianicznym, grubosc podbudowy po zagpszczeniu 15'cm
2.4 Podbudbwy z kruszyw, ttuczeri, warstwa dolna, gruboSc warstwy po zagpszczeniu 20'cm - 0/32 mm
2.5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementoWo-piaskowa, zageszczenie rtiectianiczne, grubosd warstwy po zaqeszczeniu 5"cm
2.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonbwejuktadana mechanicznie, kostka gr. 8'cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej wraz z

^rofilowaniem i zagpszczenierh podtoZa
2.7 KraweZniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystafgce 15x30'cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

Przedmiar robot

Nr Kod poZycji Opts robot, wyliczenie ilosci robot Jm lloSc Mno

z.

Krot

Kosztorys

1 Element Wywoz ziemi ze skarpy
1.1 KNR 201/239/4

(3)
KNR 201/214/4

(4)

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyZka 2,00'm3, grunt kategorii III, transport urobku
na odiegtosc 2'km samochodami samowytadowczymi wraz z kosztem sktaldowania ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilosci robbt;

1202,00*1,90 ; 383,800000

=0,50*36,00*1,80*1,90 61,560000

RAZEM:! 445,360000 m3 445,360
2 Element Nawierzchnia

2.1 AT 3/107/1 Mechanlczna rozbiorka kraw^Znikow betonowych wraz z tawg z wywozem na odiegtosc do 1 'km,
krawpZniki na tawie betonowej bez wzglpdu na rodzaj podsypkl, betonowy 15x30'cm m 36,00

2.2 KNR 201/239/4

(3)
KNR 201/214/4

(4)

Roboty ziemne w/ykonywane tadowarkami kotowymi, tyZka 2,00'm3, grunt kategorii Hi, transport urobku
na odIegtoSc 2'km samochodami samowytadowczymi - korytowanie wraz z kosztem sktadowania.ziemi
na wysypisku

Wyliczenie ilo§ci robdt:

=260,00*0,48 i 124,800000

RAZEM;: 124,800000 m3 124,800
2.3 KNR 231/111/3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzptem mechanicznyrh, grubosc

podbudowy pozagpszczeniu l5'crn m2 260,00
2.4 KNR 231/114/5

KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zagsszczeniu 20'cm - 0/32 mm
m2 260,00

2.5 KNR 231/105/7

KNR 231/105/8

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosc warstwy
po zageszczenlu 5'cm m2 260,00

2.6 AT 3/304/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie, kostka gr. 8'cm, uktadana na
podsypce cementowo-piaskowej wraz z profilowanjem i zageszczeniem podtoZa m2 260,00

2.7 KNNR 6/403/3 Krawe^niki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30'cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 38,00

IT



ERRATA DO OPISU PRAC BUDOWLANYCH

Utwardzenie nawierzchni pr^ parkingu wewnf trznym

Adres mwestycji: dz. nr 56/13 n 57/13, isl. Kossiitha 13,40-844, Katowice

Inwestor: NFZ W'Warszawie

Slqski Oddzial Wojewodzki w Katpwicach
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice

SPISTRESCIstrl.

Napisano:
Instalacja kanalizacji deszczowej i oswietleniowej 13

Poprawia sl$ na;
Instalacja kanalizacji deszczowej 13

OPIS TECHNICZNY sir. 13-14

Napisaiso;

Instalacja kanailzacji deszczowej 1 oiiwietleniowej

Kanalizacja deszczowa na projektowanym terenie pozostanie bez zmian. Wody .opadowe z
projektowanej nawierzchni zostan^odprowadzone do istniejqcego^wpustu drogowego.

Podczas prowadzenia prac nale^^ wykonaO dodatkowy ship oswietleniowy,.anaIogiczny do
istniejqcych shipow, w iiuejscu wskazanyna w dokumentacji rysunkowej i pqdl^czyc go do,
najblizsiej latami. Nale:^ zastosowac ship oswietleniowy bcynkowany typu S-60 o wysokosci
h=6m Z; :^damentem prefabrykowanym, Na shipie nalezy zabudowac oprawy oswietleniowe
wykonane w technologii LED o inocy 70W ha wysi^gnikach o dlugosci ramion Imb i k^tach
pod^ych na rysunku, Zasilanie opraw nalezy vyiykonac przewodami YDY^p 3xl.5nii^ z
podtf^czeniena do najbli^zej tabliczki shipowej.

Popra^asifna;

Instalacja kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa na projektowanym terenie pozostanie bez znhan. Wody opadowe z
projektowanej nawierzchni zostana odprowadzone do iStniejacego:wpustu drogowego.

Podpis projektanta: arch. #ani|sZ;.Jerzak

upr. proj. bud. 141/02
upr. bud. 405/90

mgrinz. ar^;^^nukz Jerz^k-
ijpraMlony.5tpiela|ilwMcja!il

bszogranicjihp/
cdoaeit Sl^skiej OtofflaAciteil ii

\]\

iScrarchitelJoiilcznei
Am '
illekl6wRPmSL-0625

Podpis sprawdzaj^cego; ragr inz. arch. Pawel Szaraniec
upt proj. 177/SWbKK/2013

mgr ml arch. Pay^|l Szaraniec
upaffliony ptojehiasi^ocialao ici arcliilcklonloznej

•  .bazograniczeS np.T/tov'OKKflOIS
czlonsk Slgskisi Okr^goici Iziitifchilekjfa RP nf SL-1643 ■.

t  ..



ARCHICON SXo Jerzsk Szaraiiiec
rokrsSoisnm. 1991

iiL GI©wacM©g© 7.44°1®@ Gliwice

O.PIS PMAC BEBOWLANYCH

Teiaat opracowaaia:

UtwardzeiiSe laawierzeliffii pray parkiiigii. wewnftrasaym

Adres liiwestycji:

Iijwestor;

JedEostka projektowa:

Projektasst:

Sporaqdri! i sprawdssk

ds. EF 56/13 i 57/13, eL KossEtka 13,40T844 Katow!£e

MFZ w Warszawie

Sl^sM .Oidzial WoJewddaM w Kafcowkach
eL KossHtfea 13,40-844 Katowice

ArchfcoB s- Co Jeraak SsaraHsiec

hL Glowackiego 7,44-100 Gliwice

jsigr im±. arck. Japiiss Jeraak

upr. proj. bud. 141/02
upr. bud. 405/90

mgr ImSo arcfa.'Pawel Szaraiiiec
upr. proj. 177/SWOKK/2013

GLIWICE MAHZEC 2019 r.
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UPRAWNBENIAI OSWIADCZEIinA PROJEKTANTOW... 2

1. Dane wyjsciowe i przepisy prawa 9

2. Przedmiot opracowania 10

3. Podstawa opracowania:. „10

4. Zawartosc opracowania.. 10
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WOJEWODA SLASEI Eatcraace, i6 Icwieioia 8003 r.
AG.n.4/AZ/7131 /I41/n2 .

BBCTS«FA 5®. 141/03

Sa podsta\rie art.13 i 14 usiawy z dnia. 7 Injca 1994 rJ'rairo Injdov.laiis (tekst jednol
Dz.tj.Hr 106 z 2000 r. poz.1186}, i § 9 iTst.1 rozporzsidzeiua z daia 30.12.1994
\v ̂ rawie samodzielaj'cli fuiibcji teclmicznydi w iMdOTOiicterie CDz.tJ.Nr S, poz.38 z 1995 j
,w 2\'.-iazka z arLl04 §112 :^a (tdcsfc jedisolify D2.TI.Nr 9S 2 2000 r. poz.1071), po iozpatrzer
■waioslcu Pana -Janusza .Jeizalsa na podstaurie dobumentfjK- snrierdzaj^cycii wyina^a

160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwieidza si?, zc:

Paji Msatgistep isiipsiesT arclsiicJtt Jaimsic elBKEAIi

o t- r a y 2JS 3S J c
UPK AWKIBSTEA BUBBlfLASE

fccB ogi-aisieacje
do projclitoweiisia

w spccjaiisosci: arcfaiteSiioitlezaicJ

0zs.sadaieEiz<s
W zwinzUti z pglwienlzemcm przcz Komisj? egzaminacjjnsv powoianq. przcz vyojcwcKl? Sigskiq
Ziuzfjdzciiicin. nr 160/99 z 19 sicqmia 1999 r., jK^siadanm przcz Fana nigr inz. airds. .Jsmiia
JcrzaJui wyanaganego prarreia aylrsztaicenia iia Wydziale ArchitelvUiry \v zaicresic Arcliitclctu
oraz prald-ylci zawodow^' Icoiiieczncy do uzj-slraaia upmwmcii budowlaiq'cli w \v/w specjabioSci
po uzyslcanht pozyiyavacgo wjaiilcw cgzaminu aa aprawiiieaja burlou'laiic, orzcczono jak *
senteiicji.

Ort iiimqjszf^' deciprji przysbzguje odwoianie do Gloioiiemo InapekLora Nadxora Budoiclanego OO-Oi
Warszawa, id. Krucza. S8/~2, y.a posrcdnicitDum Wajaicodp Slo-ddego m tcnninie 24 dtsi oil da.
atrzymania dccyzJL

1.

2. Gltnviiy inspcIctorNadzom Badowiasiego
al. Erncza ̂ /43, 00.926 Warn 7.{iwa

3. ft/a

\ »v
vvycsJcjlu ►Jorz/oiti Ro{;iorio!r.ega

^gftdnor^i; 2 c-j-vv;r<' ;
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Zaswiadczenie
o nunerze v.-^yfijacyiavJn;

SLK-CV6-USC-IVM *

Pan Janusz Jerzak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3196/05

adres zatnieszkania ul.

jest cztonkiem Slgskiej. Okr^gowej (zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpovviedzialnosci cyv/ilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato ivygenerovzane elektronianle i opatrzohe bezpiecznym podpisem elektronicznym
iveryflkowanym p-'zy pomocy waznego kvzalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-06 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczqcy Rady SIgskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodn'iG art- S «st 2 ostawy z dnJs iS wfzesftta 2QQI r. o podpisie e^SfCtronicznym (Oz. u. 20G1 Wr 130 poz. 1450} cane vv postsci
eleSctrorJczne] opatnone btapfecznym podpisem dektronianym wefyfikowanym pay pomocy "'A-^nego kwalifitowsn^o certyfikatu
rw.TJOvvaine pod vv^f^dem skutkdkv prav/nyc?) cpkumentom opatnonym podplsami wiasnorecznymJ.)' ^

' WctyfikacjQpopravvnosct danych w niniejszym zasvviadczeniu moina sprawdzicza pomcc^ numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie PotsJoe] Iztrf Inzynierow BcdcwnfCtKa lywvv-piib.orgz)! lub kontaktujac si§ z biarem wfascwc] Okr^gowcj Jzby inzynJerow
Budownictwa. • '

O p! p J
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IZBA ARCl-ilTEKTO W

Slqska Okr^owa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGIMAft.

Cwypis z fisty architek^w}

Slqska Okr^gowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

imz. ARCH. JAI^USZ JERZAK

pbsiadajAcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosd architektonicznej i w zakresie posiadanycK liprawnien nr i41/02,
jest wpisany na jistQ czIonkpw Slqskiej bkr^gowej Izby Architektow RP '
pod numerem: SL-0625.

Czlonek czynny od; 27-05-2002 r.

Data I miejsce wygenProwania zaswiadczenia: 22-01-2019 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019-r.

Podpisano elektronicznie v/ systemie informatycznym Izby Architektdv/ RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okr^gbwej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

. SLr0625-mS6r-EF6E-3F€3-DEA4

Dane zawarte v/ nini^szym za^viadcz^iu mozna spiswdac nr weryfikacyjny
za^adczenia v/ publicznym servfisie intierneto'.vyiii Izby Architektow: www.izbaan^itektDw.pI
lyb kontaktuj^c si^ bezposrednio z wia^civ^ Okr^owa Izb^ Ar^itektow RP.

i!»;. .'r;7 v /i
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mgr inz. arch. Janusz Jerzak

(imi^ i nazwisko)

proj. biid. -141/4; bmd. -405/90

(nr uprawnien)

lAMP - SL-0625; SOHB - SLK/3196/05

(nr crfonkowski izby zawodowej)

Oiwiadesemle

Zgodmie z art.-20:Est.4 ;Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaae,(tj. Dz. II.;Nr-'207 z
2O03r^poz. 2016z;p©z,ziss.)iiiiifeJs25Tm.oswiadczam,zeprojeMl5i3dowl?Ey: '

sporzqdzpny w marcn 2019 rokis

dla: NFZ w Warszawie, SI^M.Oddzial WoJewodzM w Katbwicach
isl. Kossffltha 13,"40-844 KatoOTce

zostal wykonany zgodmie z iimow^ i obowi^aj^cymi praepisami oraz zasadami Tdedzy
teckiaicziiej.

»in?, ari^^us? ,jRr7n!<
UDrsviniory .-j,,

Kansk
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"wr
IZBA ARCHITEKTOW

SWiETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA K W ALIF i K AG Y A

Zriaksprav/y; SOlWUpB/13/13
Kielce, dnia 29 listopada 2013 r.

DECYZJAnr 177/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 usi. 1 pki. 1. ust. 213, art. 13 ust. 1 pkf. 1 i usL 4ustawy zdnia/lipca 1994 r. - Prawo budov;lane(lek3ljednoliiy z2010 r
Dz.U..Nr.243, poz. 1623; z pdZnieJszyml zmlanami); art. 11 I 24 ust. 1 pki. 2 usiav/y z.dnia 15 grudnia 2000 r. osamoizsdach zawodowydi
arp^ilektov/, inzynisrow budoiwictA'a ixsz nrbaiisioz/ (Dz. U. z 2001 r. N,'- 5, poz 42, z pdzatjszynii zmiaaami), § 11 iisl.1 rill rrrTpnrv^-r^rh
hfezssa f ranspr^tu i Bisiwmdtia z daia 2S .kwssaa 2013 f. v/ ep-sas ssrodariiiytSi ftmkcSi teriiKczriyci! s HjdBWriictAis (i3z a z 2IB5 r. Mr 83,
poz 5^ z pdznisjszymi zmianam) oraz art. 104 i 107 § 1 i'4 ustav/y ztkria 14 raewca 1^ r. - Ki^eks postepoi'/ania adirSaisfraOTnego (iskst
jednolity. Dz U. z 2000 r. Mr 93, poz. 1071; z pozriisjszymi zraianami) " "

stv/ierdza si^, ie

Pan

magister inzynlar arehitekt Pawei Stanislaw Siaraniec

posiada odpowiednie v/yksztsfeenia techniczne i pral^f zavvodowa.
i po zdaniti egzaniinu z W3inikiein pozytyvznym oirzymuje

UPRAWNiENIA BUDOV/LASiE
w specjainoici architefetoniczne] do projefctov/ania bez ograniczen

Decyqa niniejsza jako uwzgledniaj^ca vv catosci zqdania strony nie wjonaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwdanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwolanie
wnosf sfe za posialnstAvem organu, kfeiy v/ydaS decyzje g. Okr^owej Komisp Kwaliiikacyjnel Swiftokizyskiej
Okrfgowej i^y Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dor^czenia niniejszej decyqi.

•.-V

1. PrzBWQdnioz^cy SOKK;

2. Sekretaiz SOKK

: 3.CzionekSOKK ■ .Its ' "''7 O'•

i 4.C2tonekS0KK ' '

' 5. Czlonek SOKK - ■■■.., " ■j  / ~
!

I  "t- Szaianiec. 44-335 Jss&z^ba-Zdr^ it?.- Ksloalcte 33 n?. 31.I 1 ostateczna- ' •
1}.(^%T^ln^iS?rKa2icniE!23oivl2r»Go.uLKmck38M^ 0D-S2o Wafszsss ♦ 6'ca'uM>ssJSdoc^ntJ^^5sors^!mcs6facca££e^3ycftup/a^^

i^-cc^lcTie, ' '
2). Swi^tokfZiska Okfigowa Rada Izby Architektow RP; ul. Silniczna 15/4,25-515 Kielce,

3. 8.3.

25-515 Kfglcs ul. Siniczna 15 lok. 4. TeL (0-41) 344 5315, fax (0-41) 341 58 70, e-maif; swietokrzvska^i2ijaarchi{ekt(JbV.pl
NIP: 958-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto; PKO BP Mr 71 1020 2629' 0000 9402 0003 7329
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Sl^ska Okr^owa Rada Izby Architektow RP

-ZASWIADCZENIE - ORYGIP3A& -

(wypis z listy architektow)

Sl^ska Okr^gowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAI^t. STANIS&AW SZARAi^IEC

posiadajacy kwaliflkacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technlcznych w budownictwie
w speqalnosd architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieii nr 177/SWOICK/2013,
jest wpisany na list^ czfonkow Sl^skiej Okregowej Izby Architektow RP
pod nurtierem: SL-1643.'

Czlonek czynny od: 31-03-2014 r.

.Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-01-2019 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dhia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznle-w systemie infotmatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-iS43-4BSl-FBEC^E252-6E2C

Dane zawarte \v ninigszym za^viackzeniu mazna spiawd23C nr weryfikacyjny
s^'adczenia w publicznym ̂ ^sie int^etowym Izby /U'chftektdw: ̂ w/w.izbaardiitektDw.p!
lub kontakUij^c siQ bezpo^ednk) z wfa^ivv^Okr^gowa Izb^ ArdiitektovARP.

"■3: ai/h ®usv ..
'■Bi'Saicn;!

i:Pi ,awskSiKijSjci;;;:



mgr inz. arch. Pawel Szaraniec

Ximi? i nazwiskb)

177/SWOKK/2bi3.
(nr uprawhien)

J:ARP-SL-1643 ...

(nr cztonkowski M>y zawodowej) -

.Oswiadczemie

Zgodnie z aFt.20 iBst.4 z dnia 7 iipca 1994 r. Prawo bisdowlaEe (tj. Bz. U. Nr 207 z
2op3r. fsoz. 2016 z p6z. zen.) Biniejszym oswiadczam, ze projeki; bndowlany:

sporz^dzony w marcffl 2019<rolai

dla: NFZ w Warszawie, Slqski Oddraal.Wojewodzki w Katowicach
!d.:KossBtlia i^,J0^44Katdw^^ ' .

zostat wykonany :zgodnie z uinow^ i obowi^uj^cymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techaicznej.



1. Bane wyjsciowe i przepisy prawa

1. Ustawffi z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo Bndowlane (tek^ jednolity Dz.

U. z 2016 r/poz. 290,961,1165,1250,2255 z ppznaejszymizniiaiianii)

2. RozpoFz^dzenie Ministra GospodarM Prz^ts^nneJ i Bndownictwa z

-dfflia 12,kwietnla 2002.r. w_sprawie wamnkow, tecimiranych, jaidns

powinny odpowiadac budynld (Dz. U. Z 2013 r. poz. 926 z

pp^mlejszyiaii zsnianaml)

3. Rpzpoi^dzenie Ministra Transporfn, Bodownktwa i GospodarM

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie.szczegolowegp zakresu i

formy projektn bndowlam^p (Dz. U. Z 2012 r. pj^. 462 z p6:miej^;3^i

zpianaml)

4. Rozpprz^dzenie Ministra Spraw Wewn^ts^ych i Administacji z dnia

7 czerwca 2010 rokn, w sprawie' ocferomy przeciwpozarowej

bndynkowy mnych- obiektow budowlanycis-1 terenow (Dz. U. Z 2010 r.

nr 109 poz. 719 z pp^niejszymi zmianami).
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie nawierzchni na potrzeby wykonania placu

manewrowegQ przy wewn?trznym parkingu w poblizu, siedziby Sl^skiego Oddziahi

Wqjewodzkiego NFZ \y Katowieach.. Zakres opracowania obejmuje wykonanie robot

zwi^zanych z budowq nawierzchni jezdni wraz z niezb^dnymi robotami ziemnymi.

Utwardzona nawierzchnia b^dzie miaia za zadanie podniesienie poziomu

bezpieczehstwa parkingu w przypadku koniecznosci ewakuacji, ulatwiaj^c opuszczenie

parkingu, oraz dodatkowo powstaie niiejsce umoMiwi cykliczny postoj samochodow, np.

kriobusow, a takze b§dzie wykor^stywane Jako miejsce postoju dla pojazdow

uprzywilejowanych, czy tez zatadunku / roziadunku wi?kszych samochodow dostawczych.

3. Podstawa opracowaHia: -

-  Zlecenie Inwestora

- Wytyczne uzyskane od Inwestora

4. Zawartosc opracowaiiia

- Ppis i charakterystyka stanu istniej^cego

Opis rozwiqzah projektowych

-  Zestawienie rysunkow

5. Opis I charakteiystyka istniej^cego zagbspodarowafflia teresM

Obszar projektow^ej inwestycji znajduje si§ w Katowieach przy ul. Kossutha i

obejihuje dziatki ewidencyjnenr 56/13 i 57/13. Obie dziatki s^ wlasnosci^NFZ.

Na terenie znajduje si? wybudowany w 2016 roku parking wewn?trzny. dla

samochodow osobowych, wraz z kanaiizacji deszczow^ i oswietleniem. Podczas realizacji

inwestycji w miejscu, w ktorym obecnie planuje si? utwardzenie nawierzchni, znajdowaly si?

drzewa, dlatego obszar podczas opracowywania dokumentacji projektowej zostai wyl^czony.

10



Imfornsacjadot. oddzialywaiiia na srodowlsko

- Obszar oddziatvwania przedmiotowego przedsiewziecia budowlaneeo miesci sie w
granicach dziatek .nr 65/13 i 57/13. W zakresie budowlariym, obszar oddziaiywania zostai
okreslony na podstawie § 12 ust. 5 p. 1 rozporz^dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
wanmkow technicznych, jafciip powinny pdpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ptzedmiotowe przedsipwzipcie budowlane nie spowoduje pogprszenia stanti srodowiska
natura|nego, nie wplynie na sto zanieczyszczenia powietrza atniosferycznego, ani tez nie
bpdzie ingerowac na zagospbdarowanie terenow sasiednich i nie spowoduje uciazliwosci w
koizystaniu z infiastmktuiy w rejpnie budynku. W zwiazku z tvm stwierdza sie. ze po
dokonanei rozbudowie nie nastapi neeatvwnv wolvw na srodowlsko natnralne, a nhszar
oddziaiywania obiektu miefcic sie bedzie w ramach dzialki inwestora

- Projektowane prace budowlane nie spowoduja pozbawienia osob trzecich dostppu do drogi
publicmej, ograniczen i mpzliwo^i korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej oraz
bgraniczen w dostepie swiatla dziennego. Ponadto przedtniotowa inwestycja nie spowoduje
wystapi®™^ uciazliwosci wywoiywanych pizez hatas, wibracje i promieniowanie oraz
zanieczyszczenia powietrza i gleby. W zwiazku z oowvzszvm nie zostanie nanisznna nt-hrnna
interesow osob trzecich.

11



6. Bokemeiitacja fotografis^a stasim Istniej^c^o

"tv "*%#■? ' - e - » '-r'
•? '. "t-

^Arft^- '-** -■'.' " 'i'-k 'fc?>ti«.'»te'«bxi(i.-v<r-

^PSPT v*; ■ ."4?.. ">v -
f'">3^ r" -V'' i - -.

^ J....*.«lbfe„l^ ....
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•  •' 7. Projekt zagosppdarowania terenu ,

Roboty.sieiEMe'

Przed pr^st^iemem do prac zwi^zanych z utwardzeniem nawierzchpi nalezy

wykonac niwelacj^ istniejacej skarpy o wyspkosci 1,9 m liad poziomem parkingu oraz

wykonac korytowanie pod konstrukcje placu manewrowego. Przed przystapieniem do prac

naleiy zdemontowac kra^gzniki na styku projektowanej i istniej^cej nawierzchni.

Robpty ziemne naleZy wykonac zgPdnie z norma PN-S-()2205:1998. Odbior robbt

ziemnych — wymagania i badania wykonac zgodnie z norma BN-83/8836-02. Wskazniik

zag^szczenia Is powinien wynosic 1,0 dla cz^sci koipusu drogowego pozostaj^cegp w

warstw;ach konstrukcyjnych. Podstawow^ pracg jest niwelacja terenu. i vyykpnanie

korytowania pod konstrukcjp stanowisk jjostojowyeh.

r

Utwardzenie nawierzchni

Konstrukcjp utwfrdzonego placu zapfojektowano z kostki betonPwej grubosci 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm ulo2orieJ na warstwie grubosci 20 cm z

kruszywa lanianego stabilizowanego mechanicznie. Warstwy konstrukcyjne nalezy wykonac:

na warstwie wzmacniaj^cej ppdloze wykonanej z kruszywa stabilizowariego cernentem 0 Rm

= 2,5 MPa o grubosci 15cm. Szczegoly pokazano na lysunkach.

Na nawierzchni? nalezy zastosowac kostk? w kplprze szarym ze spadkiem 1,0 % w

kierunku wpustu drogowego. Wszystkie nawierzchnie parkingu ppwinny bye wykonane z

kostki typu Behaton. BCraw?dzie powstalej nawierzchni nalezy pgraniczyc i wyokrgglic

krawpznildem hikpwym o proraieniach 0,5 m i 1,0 m.

Instalacja kanalizacji- deszcaowej i oswietleniowej ■

Kanalizacja deszczowa na projektowanym terenie pPzostanie bez zmian. Wody

opadowe z projektowanej nawierzchni zostan^ odprowadzone do istaiej^cego wpustu

drogowego.

Podczas prowadzenia prac nalezy wykonac dodatkoWy ship oi^ietleriiowy,

analogiczny do istniej^cych shipow, w miejscu wskazan)^! w dokumentacji rysunkowej i

podl^c^c go do najblizszej latami. Nalezy zastosowac ship o^etleniowy ocynkowany typu

S-60-O wysokosci h=6m z iundainentem prefabrykowanym. Na shipie nalezy zabudowac

13
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oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED o mocy 70W na wysi?gnikach p

dhigosci ramion Imb i kgtach podanych na rysunku. Zasilanie opraw nalezy wykonac

przewodami YDYzo 3xl.5mm2 z podt^czeniem do najblizszej tabliczki stupowej

CharaktcBystyczne dane liczbowe — dobffldowjwana czfic

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm 260

Kraw?znikbetonowy 15x30 38 mb

8. Spis. rysiinkow

01. Sytuacja —Stan istniej^cy 1:500

02. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

03. Przekroj A-A 1:50

14



INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA, OCHRONY ZDROWIAI

ORGANIZACJIPLACU BUDOWY

UTWARDZENIE NAWIERZCHNIPRZY PAMCMGU

WEWT^TMZNYM

Adres: dz nr 56/13 i 57/13, isl Kossisitha,. Katowice

Inwestor: NRZ w Warszawie

l^laski Oddziat Wojewodzki w l^towicach
M. Kossatfea 13 "

40-844 Katowice

ppracowah mgr iaz. arch. Jannsz Jerzak.

upr. bud. 405/90

czionok Si'i.if.i.;
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■  CZ^SC OFISOWA

■Praedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowaiiia jest utwardzenie nawieizchni przy parkingu wewn^trznyni
w Katowicach przy ul. Kossutha 13.

Niniejszy plan bezpieczenstwa, ochrony zdrowia j prganizacji placu budowy sporz^dzony jest na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infiastraktmy z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczeg(Mowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego
zakresu rodzajdw robot biidowlanych, stwarzaj^cych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U; Z 2002 roku nr 15 Ipoz. 1256)

Elemenly . ■ ziigospoiarowgiiia . - dzialM . - mog^c® stwaraac zagrozemia
. bezpieczeMstwa i zdrowia iiidzi

Elernenty zagospodarpwania ddalki, ktore mog^ stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
iiidzi zostana zabezpieczone w sposob widoczny. Rozdzielnia elektryczna budowlana
przeznaczona do tymczasowego zasilania placu budowy zostanie prawidlowo oznakowana i
spelnia wszelkie nonhy bezpieczenstwa.

Praewidywame ̂ grozeiiia wyst^piij^ce podczas reallzacji robot biidowlaiiych

- prace w wykopach

Wydzielemie i o^akowamte aiii^Jsc prowadzemia robot biidowlamyels

Miejsca prowadzenia robot budowlanych oraz stwarzane przez nie zagrozenie dia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi zostan^ oznakowane wlasciwymi tablicami inforaiacyjnymi, a w szczegolnosci
tasmq ostrzegawcz^ bialo-czerwon^

IfflstruMaz pracowiiikow praed przyst^piemjeiiii do realizacji robot .w tym
szczegolmie niebezpiecziiycli

W dniu przyjscia pracownika na budow? lub w przypadku zmiany stanowiska pracy kierowhik
budowy przeprowadza szkolenie wstppne na stanowisku pracy.

Frzechowywamie i praemleszczami© -materiatoWj wyrobow, siibstamcji oraz'
preparatow niebezpiecziiycli ma terenie biidowy

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje sip wystppowania
jakichkolwiek materia.l6w, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

SrodM tecliisiczme 1 ©rgamizacyjiae , zapoMegaJ^ce miebezpieczeistwom
wymikaj^cymi z wykomywamia robot bmdowlamycli

Kierownik budowy sporz^dzi projekt organizacji ruchu w otoczeniu budowy uzgodniony z
wlascicielami sqsiedniej posesji. Ci^gi komunikat^ne znajduj^e si? wok^ budouy
zabezpieczone zostanq przed mozliwosci^ stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych
poprzez wlasciwe oznakowanie tabiicami infoimacyjnjnni i ostrzegawczymi. Na placu budowy i
jego zapleczu wyznaczone zostan^ drogi komunikacyjne umozliwiaj^ce szybk^ ewakuacj? na
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wypadek pozaru, awarii i iimych zagrozen. Wyznaczone zostanie i oznakowane miejsce dla
ga^cy proszkowej w, biurze kieirownika budowy. Punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej
zlokalizowano w biurze kierowhika budowy.

Miejsce , pi^eciipwywaola' dokiBmeiitacJi biidowy eras ■ dokaimentow
nie^bfdnycti do prawidtowej et^ploatacji i imaycia mrzqdzem,
tecbmcsiiych

MiejsGem przechowyw^ia dokumentow budowy i dokumentow niezb?dnych do prawidioWej
eksploataeji m^2yn i innych utz^dzen technicznych jest biuro kierownika budowy.

,17



SZCmCOLOW ZAEBES MOBOXBTOO^ANYCH

■Roboty; biidowlanej; Morycb. cbaraMerg ©i^anizacja Mb miejsce-.prowadzieiaia
^stwairza ssc;zeg6Ipe'..lyi^ko -powstapia, zagrozemia. bezpiecEemstw'a i.zdrowia
todzi' ^

Brak

Roboty. badowlane, pray dzialanla.substancji
chemiczoyeh tab czynPikow MoIogi<^yc!i.sagrazaJacycli be^ieczenstwii tadzl

Na etapie projektow^a oraz organizacji placu budov^ nie przewiduje si? wysti?powania prac,
przy prowadzeniu ktdrych wyst^pujg dziaiania substancji chemicznych lub czyimikpw

1 ludzi.

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie; przewiduje si? wyst?ppwania prac,
przy prowadzeniu toorych wyst?puje zagrozenie promieniowaniem jpnizujgeyin

Roboly biidowlamgi,, prowadzoiie w pobiizii, Mnli - wys®M©go slapifda^ tab
C2gnanycb Imii-koniliiaikacyjeych

Brak

Roboty budowlane stwaraajace ryzyko atoni^sta pracowiilkow

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si? wyrf?powania prac,
Pizy i

Roboty biidowlaPeprowadzome wstadiiiacli, pod ziemi,:ji w taffiela£h' .

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si? wyst?powania.prac w
studniach, pod ziemi^ i w tunelach.

Roboty. budowlame wymagaj^ce u^cia mateiialdw ■wybucbo^cb •

Na etapie projektowania oraz organizacji placu budowy nie przewiduje si? wyst?powania prac,
przy prowadzeniu ktorych wymagane jest uiycie materiatpw wybuchowycfi

Robo^ bedpwlaneg' prowadzome przy momtazii I demoiitazu .dfzMcli
eleipeiatow prefabiykowaiiycli, Morycli masa praekracza l,@t,

Brak
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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

IWST^P

1.1. PrzedmiotSTWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) wymagania ogolne dotycz^ce
wykonania i odbioru robot zwi^zanych z utwardzeniem nawierzchni przy parkingu przy ul. Kossutha 13 w
Katowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (STWiOR) stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizaoji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odst§pstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq miec miejsce tyiko w
przypadkach mafych prostych robot i konstrukcji drugorz^dnych o niewielkim znaczeniu, dia ktorych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania b^dq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaieca si§ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych.

1.3. Zakres robot obj^tych ST

Ustaienia zawarte w niniejszej , specyfikacji obejmujq wymagania ogolne, wspolne dia robot
budowlanych obj^tych specyfikacjami technicznymi (STWiOR)

1.4. Okreslenia podstawowe

liekroc w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowianym - naiezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi,

b) budowl? stanowi^c^ catosc techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzqdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - naiezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwi^zany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc^ przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naiezy przez to rozumiec budynek wolno stojqcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej iub grupowej, sluzqcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowi^cy konstrukcyjnie samodzieinq catosc, w ktorym dopuszcza si? wydzleienie nie wi?cej niz dwoch
lokaii mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej
nieprzekraczaj^cej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - naiezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie b?d?cy budynkiem Iub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tuneie, sieci techniczne, woino stojqce
maszty antenowe, woino stoj^ce trwaie zwi?zane z gruntem urz?dzenia reklamowe, budowie ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, woino stoj?ce instaiacje przemystowe Iub
urzqdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dia pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowie sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cz?sci budowlane urzqdzeh technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urz^dzeh) oraz fundamenty pod maszyny i urz?dzenia, jako odr?bne pod wzgi?dem technicznym
cz?sci przedmiotow sktadaj^cych si? na catosc uzytkow?.

1.4.5. obiekcie matej architektury - naiezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kuitu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) pos?gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki.



1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowahia.w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie pot^czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzqdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budpwie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowp, rozbudowp, nadbudowp obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec budowp, a takze prace polegajqce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego. '

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniej^cym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajqcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi^cych biez^cej konserwacji.

1.4.10. urzqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzqdzenia techniczne zwiqzane z obiektem
budowlanym zapewniajqce tnozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylqcza i
urzqdzenia instalacyjne, w tym stuz^ce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekbw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzeti, w ktorej prowadzone roboty budowlane
wraz z przestrzeni^ zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomosci^ na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikaj^cy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowi^zaniowego, przewidujqcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowp - nalezy przez to rozumiec decyzjp administracyjn^ zezwalaj^cq na
rozpoczpcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowp wraz z zaJ^czonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoJy odbiorow czpsciowych I koricowych, w miarp potrzeby,
rysunki i opisy stuz^ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiqzk? obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metodq montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiec dokumentacj? budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkni^tym - nalezy przez to rozumiec teren zamkni^ty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

a) obronnosci lub bezpieczehstwa paiistwa, b^dqcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn^trznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, b^d^cy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywn^ ocen? technicznq wyrobu,
stwierdzaj^c^ jego przydatnoSc do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organic - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposbb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potqczeniu stanowiqcym integraln^ catosc uzytkow^.

1.4.20. organic samorz^du zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone vy ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odr§bnych, wprowadzajqcych zwi^zane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opiacie - nalezy przez to rozumiec kwot? naleznosci wnoszonq przez zobowi^zanego za okreslone



ustawq obowiqzkowe kontrole dokonywane przez wta^ciwy organ.

"1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec drog§ specjalnie przygotowan^,
przeznaczon^ do ruchu pojazdow obstugujqcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian^
do usuni^cia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowi^zujqcymi przepisami, stanowi^cy urz^dowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzqcych.w czasie wykonywania robbt.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc? robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wyst^powania w jego imienlu w sprawach reaiizacji kontraktu, ponoszqca ustawow^
odpowiedzialnosc za prowadzon^ budow?.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowan^ przez Inspektora nadzoru ksi^zk? z
ponumerowanymi stronami, stuz^cq do wpisywania przez Wykonawc? obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatqcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorlum Jednostki naukowej, zamawiaj^cego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj^cego, niezb^dne do
przeprowadzania niezb^dnych badaii i prob zwi^zanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane Jak rbwnlez rozne
tworzywa 1 wyroby niezb^dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacj^ projektow^ i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnobc wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przeci^tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dia danego rodzaju robbt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz^ce sposobu reaiizacji robot lub innych
spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawnion^ osob? prawn^ lub fizycznq b^dqc^ autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majqce na celu uporz^dkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie reaiizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. cz^sci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec cz^sc obiektu budowlanego zdoln^
do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwq do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegolowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporz^dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Slownika Zamowlen (Dz. Urz.
L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj^ca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyk? zawodow^ oraz uprawnienia budowlane, wykonujqca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowy obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biez^c^ kontrol? jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odblorach robot zakrywanych i zanikaj^cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz^dzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta iub dostawc? urzqdzeii
technicznych i maszyn, okreslaj^ca rodzaje i kolejnosc tub wspotzaleznoac czynnosci obstugi, przegl^dow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkuj^cych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaj^ wymagania dotycz^ce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajq normy przyj^te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)



oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziafania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologioznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj^cyoh
szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegphwych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawienlem llosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mpzliwe do odebrania pod
wzgl^dem llosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzglpdniajq przyj^ty stopien scalenia rpbot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zamowieh - jest systemem klasyfikacji produktow, usiug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowieh publicznych. Sklada si§ ze slownika gtownego oraz slownika
uzupeiniaj^cego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniarhi
rozporzqdzenia 215172003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiaj^cych z owczesnych Pahstw Cztonkowskich UE stafo si? obowi^zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Poiskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowi^zek stosowania klasyfikacji CPV

pocz^wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogolne wymagania dotycz^ce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacj^ - opis prac budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj^cy, w terminie okreslonym w dokumentach umpwy. przekaze Wykonawcy teren budpwy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyrpi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacj? opis prac budowlanych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa - opis prac budowlanych.

Przekazana dokumentacja projektovya - opis prac budowlanych ma zawierac opis, cz?se graficzn^,
obliczenia i dokumenty.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektow^ - opis prac budowlanych.

Dokumentacja projektowa - opis prac budowlanych, oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi^ zatpczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sp pbowiqzujqce dia Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dbkumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowi^zuje kolejnosc ich
waznosci wymienidna w „0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bipdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maj^ bye zgodne z dokumentacj? projektow? i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR b?d? uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s? odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musz^ bye jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mog? przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b?d? zgodne z dokumentacja
projektowa - opis prac budowlanych lub STWiOR i maj? wplyw na niezadowalajqc^ jakosc elementu budowli,
to takie materiaty zostan? zast?pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi^zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy



az do zakonczenia i odbioru o robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b^dzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczaj^ce, w
tym: ogrodzenia, por^cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezb^dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr^bnej zaptacie i przyjmuje si?, ze jest wtqczony
w can? umown^.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowi^zek znac 1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykohczeniowych Wykonawca b?dzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majqce na celu stosowanie si? do przepisow i norm dotycz^cych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz b?dzie unikac uszkodzeh lub uciqzliwosci dia
osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikaj^cych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nast?pstwie jego sposobu dziatania.

Stosujqc si? do tych wymagah, Wykonawca b?dzie miat szczegolny wzgl^d na:

1) lokalizacj? baz, warsztatdw, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca b?dzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca b?dzie utrzymywac sprawny sprz?t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne b?d? sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost?pem osob trzecich.

Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personal wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron? instalacji i urzqdzeh. ziokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak ruroci^gi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz^dzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz b?dzie z nimi wspotpracowat, dostarczaj^c
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b?dzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz^dzeri podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj^cego.

1.5.8. Ograniczenie obci^zeh osi pojazdow

Wykonawca stosowac si? b?dzie do ustawowych ograniczeh obci^zenia na os przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb?dne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ci?gty b?dzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujqce nadmlerne Obci?zenie osidwe nie b?d^
dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obr?bie terenu budowy i wykonawca b?dzie
odpowiadat za napraw? wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca b^dzie przestrzegac przepisow dotycz^cych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowi^zek zadbac, aby personal nie wykonywaJ pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkddiiwych dia zdrowia oraz nie spelniaj^cych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b^dzie utrzymywat wszelkie urz^dzenia zabezpieczaj^ce, socjalne oraz sprz^t i
odpowiednlq odziez dia ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si?, ze wszelkie koszty zwi?zane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaj? odr?bnej zapiacie i s? uwzgl?dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca b?dzie odpowiedziainy za ochron? robot i za wszelkie materiaty I urz?dzenia uzywane
do robot od daty rozpocz?cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si? do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowi?zany jest znac wszeikie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorz?dowej, ktore s? w jakikolwiek sposob zwi?zane z robotami i b?dzie w petni
odpowiedziainy za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca b?dzie przestrzegac praw patentowych i b?dzie w petni odpowiedziainy za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzeh lub metod i w sposob
ci?gty b?dzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiaj?c kopie zezwoleh i inne
odno^ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi. Inspektorowi nadzoru szczegotowe Informacje dotycz?ce, zamawianych lub
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne.

Pozostate materiaty budowiane powinny spetniac wymagania jakosciowe okresione Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w STWiOR.

2.3. Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom jakosciowym zostan? przez Wykonawc? wywiezione z
terenu budowy, b?dz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduj? si? nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, iicz?c si? z jego nieprzyj?ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy b?d? one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoj? jakosc i wtasciwosc do robot i byty
dost?pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow b?d? ziokalizowane w obr?bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa - opis prac budowlanych lub STWiOR przewiduj? mozliwosc



zastosowania roznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu.-Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze bye pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZ^T

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprz^tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanyoh robot. Sprz?t uzywany do robot powinien bye zgodny z
ofert^ Wykonawcy 1 powiriien odpowiadac pod wzgl^dem typow i iiosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosc! lub projekcle organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnosc sprz^tu b^dzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej - opis prac budowlanych, STWiOR 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowq.

Sprz^t b^d^cy wtasnosci^ Wykonawcy lub wynaj^ty do wykonania robot ma bye utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. B^dzie spelnial normy ochrony srodowiska 1 przepisy dotycz^ce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajqcych dopuszczenie
sprz§tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa - opis prac budowlanych lub STWiOR przewiduj^ mozliwosc
wariantowego uzycia sprz^tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj§ przed uzyciem sprz^tu. Wybrany sprz^t, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze bye pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptynq

niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiaJow.

Liczba srodkow transportu b^dzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej - opis prac budowlanych STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz^ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b?d^ spetniac wymagania dotyczqce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciqzeh na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadaj^ce warunkom dopuszczalnych obciqzeh na osie mogq bye dopuszczone przez
wlascivvy zarzqd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca b^dzie usuwac na biez^co, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz^ciem robot wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si? z cz?sci opisowej i graficznej,
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow? oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacj? projektow? ,
wymaganiami STWiOR, projektu projektern organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za petn? obstug? geodezyjn? przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora



nadzoru.

5.2.2. Nast^pstwa jakiegokolwiek bt^du spowodowanego przez Wykonawc§ w wytyczeniu

i wykonywaniu. robot zostan^, je^li wyrpagac tego b?dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc?

na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot b^dq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej - opis prac
budowlanych i w STWiOR, a takze w normach i.wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektpra nadzoru dotyczqce realizacji robot bpd^ wykonywane przez Wykonawcp nie ■
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozb^ wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO^CI R0B6T

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktoryni przedstawi on zafnierzony sposob
wykonania robot, moziiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj^ce wykonanie robot zgodnie z
dokurnentacj^ projektow^ - opis prac budowianych , STWiOR.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj? wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot, organizacjp ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot,

pian bezpieczetistwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegoinych elementow robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoSciq wykonywanych robot, wyposazenie
w sprz^t i urz^dzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego liib iaboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza ziecic prowadzenie badan),

sposdb oraz form? gromadzenia wynikow badan iaboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyci^ganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technoiogicznym, proponowany sposob i form?
przekazywania tych infdrmacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urz^dzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i iiosc srodkow transportu oraz urzqdzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
iepiszczy, kruszyw itp.,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedziainy za petn^ kontrol? jakosci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajqc w to personel, laboratorium, sprz?t,
zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezb?dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca b?dzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz ̂ robot z cz?stotiiwosci^
zapewniaj^c^ stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich cz?stotiiwo§ci s^ okresione w STWiOR. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okresione, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic wykonanie robot zgodnie z umowq.



6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia.tyiko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaj^ certyfikat na znak bezpieczeiistwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonytni na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu Zgodnie z rozporz^dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj^ dekiaracj§ zgodnosci lub certyfikat zgodnosc! z:

3. Polsk^ Norm^ lub

4. aprobatq technicznq, w przypadku wyrobdw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
8^ obj?te certyfikacjq okreslon^ w pkt. 1 i ktore spetniaj^ wymogi SST.

5. znajdujq si? w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzqdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dia ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot b?dzie posiadac te dokumenty, okresiajqce w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekoiwiek materiafy, ktore nie spetniaj^ tych wymagah b?dq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz?dowym obowi^zuj^cym Zamawiajqcego i
Wykonawc? w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzepie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku, budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b?d? dokonywane na biez?co i b?d^ dotyczyc przebiegu robot, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b?d^ czytelne, dokonane trwafq technik?, w porz?dku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zat^czone do dziennika budowy protokoiy i inne dokumenty b?d? oznaczone koiejnym numerem
zaiqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy 1 inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

dat? przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat? przekazania przez Zamawiaj?cego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakpsci i harmonogramow robot,
terminy rozpocz?cia i zakohczenia poszczegbinych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikaj^cych i ulegajqcych zakryciu, cz?§ciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Stan pogody i temperatur? powietrza w okresie wykonywania robot podiegaj?cych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwi?zku z warunkami kiimatycznymi,

zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotycz^ce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

7  dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

wyniki prob poszczegolnych eiementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b?dq przedlozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si?.
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Decyzj? Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich-przyj^cia lub zaj^ciem stanowiska. .

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si§.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poieceh Wykonawcy robot.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaiioza si?, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nast?pujqce
dokumenty:

a) pozwolenie na budow?,

b) protokoJy przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawnez osobami trzecimi,.d) protokoiy odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustaien,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy b?dq przechpwywane na terenie budowy w miejsou odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginipcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b?d^ zawsze dostppne dia Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgl?du na zyczenie Zamawiaj^cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot b?dzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjq
projektow? - opis prac budowlanych. i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s? w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz kNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysbwej i przedmiarze robot.

7.3. Urzqdzenia i sprz?t pomiarowy

Wszystkie urz^dzenia i sprz?t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot b?d? zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urz?dzenia i sprz?t pomiarowy zostan? dostarczone przez Wykonawc?. Jezeli urz^dzenia te lub
sprz?t wymagaj^ badan atestuj^cych, to Wykonawca b?dzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz^dzenia porniarowe b?d^ przdz Wykonawc? utrzymywane w dobrym stanie, w caiym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagpwe odpowiadaj?ce ,odnpsnym wyrnaganiom
SSI. Bpdzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniaj^c w sposob ci^gly zachpwanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. 0DBI6R R0B6T

8.1. Rodzaje pdbiorow robot

W zaieznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastppujqcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikaj^cyoh i ulegajqcych zakryciu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2; Odbior robot zanikaj^cych i ulegajqcych zakryciu

Odbior robot zanikaj^cych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tyoh robot, ktore w dalszyrri procesie realizacji ulegn^ zakryciu.

Odbior robot zanikaj^cych i ulegajqcych zakryciu bpdzie dokonany w czasie umozliwiaj^cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postppu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowosb danej czp§ci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbibr b?dzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciqgu 3 dni od powiadomienia o tym fakcie Zmawiajqcego.

Jakosc i iiosc robot ulegaj^cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawieraj^cych komplet wynikow badari laboratoryjnycti i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacj^ projektow^, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czpsciowy

Odbior czpsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czpsci robot. Odbioru czpsciowego
robot dokonuje sip dia zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bpdzie stwierdzona przez
Wykonawcp wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastppi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczpc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robot i przyjpcia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajpcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajpca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badah i pomiarbw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjp projektowp i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sip z realizacjp ustalen przyjptych w trakcie
odbiorow robot zanikajpcych i ulegajpcych zakryciu oraz odbiorow czpsciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajpcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajpcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjp, ze jakosc wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjp projektow^ i STWiOR z uwzglpdnieniem
tolerancji i nie ma wipkszego wptywu na cechy ekspioatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonp wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagah przyjptych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporz^dzony wg wzoru
ustaionego przez Zamawiajqcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi^zany przygotowac nast^puj^ce dokumenty:

1. dokumentacj^ powykonawcz^, tj. dokumentacj? budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajqce lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajqcych zakryciu i zanikaj^cych,

4. protokoty odbiorow cz^sciowych,

5. recepty i ustaienia technologiczne,

6. dzienniki budowy

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z STWiOR i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzysz^cych (np. na przetozenie linii teiefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietienia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicieiom
urzqdzen,

10. kopi§ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgi^dem przygotowania dokumentacyjnego nie b§d^
gotowe do odbioru pstatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisjp roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bpdq zestawione wg
wzoru ustaionego przez Zamawiajqcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniaj^cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PtATNO^Ci

9.1. Ustaienia pgolne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcp za jednostkp obmiarowg

ustalonq dia danej pozycji kosztorysu przyjpt^ przez Zamawiaj^cego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie- ryczattowe bpdzie uwzglpdniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sip na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w
STWiOR i w dokumentacji projektowej - opis prac budowlanych.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikaj^cych z postppu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietienia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

(c) opiaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjp tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, krawpznikow, barier, oznakowah i drenazu,

(f) tymczasow^ przebudowp urzgdzeh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunipcie tymczasowych oznakowari pionowych,
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poziomych, barier i swiatet,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego. -

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) , usuniQcie wbudowariych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajqcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednoiity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednoiity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

-r Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednoiity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzqdzenia

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr209, poz. 1779).

- Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

- Rozporzqdzenle Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz^cej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr202, poz. 2072).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiaj^cego dane
dotycz^ce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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SST 01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1. cz^^CogOlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajqcego

Prace zwiqzane z utwardzeniem nawierzchni przy parkingu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STWiOR jest wskazanie wymagan dotycz^cych wykonania i odbioru robot
zwi^zanych z przygotowaniem placu budowy

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja tectiniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy umowie
i realizacji robot wyrnienionych w pkt. 1.2., a obj^tych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

OdstQpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq miec miejsce tyiko
w przypadkach prostych robot o niewieikim znaczeniu, dia ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe
wymagania b?dq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj^cych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowianej oraz przy uwzgl^dnieniu przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj^tych STWiOR.
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwi^zanych z wykonywaniem utwardzenia

nawierzchni przy parkingu wewn^trznym.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci maj^cych na celu wykonanie robot zwi^zanych z:

-  przygotowania i zagospodarowania piacu budowy,

wykonanie ogrodzenia tymczasowego.

1.5. Ogoine wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakosc wykonania robot, ich zgodnosc z dokumentacj^
projektowq, SST i poieceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Nazwy i kody robot obj?tych zamowieniem: Grupy robot, kiasy robot iub kategorie robot

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow?

2. MATERIALY

Ogpine wymagania dotycz^ce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00
Czpsc Ogoina.

3. SPRZ^T

Wykonawca przystppujqcy do wykonania urzqdzenia i zabezpieczenia piacu budowy powinien
uzywac sprzptu dostosowanego do potrzeb.

Sprzpt zastosowany na budowie. powinien uzyskac akceptacjp Inspektora Nadzoru.

Sprzpt, ktory nie spetnia wymogow bezpieczehstwa oraz sprzpt, ktory nie uzyskat akceptacji
Inspektora Nadzoru,

Wykonawca usunie z terenu budowy.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw na piac budowy obywac si? b?dzie poprzez istniej^cy uktad komunikacyjny.

Transport materiatow do urz^dzenia placu budowy Wykonawca okresli we wtasnym zakresie
przyjmuj^c zasad?, ze wszystkie materiaty podczas transportu nie mog^ uiec zniszczeniu iub utracic
parametrow jakosciowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie placu budowy i urz^dzeii pomocniczych oraz organizacja robot budowlanych

5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektu

Urz^dzenie placu budowy poiega na wykonaniu pomocniczych czynnosci, niezb^dnych dia realizacji
zleconego zadania. Do czynnosci przygotowawczych wg zwyczaju nalezq;

□  przygotowanie terenu budowy (podstawowej powierzchni budowanego obiektu), np: usuni^cie
wskazanych krzewow i drzew,
□  przygotowanie i likwidacja prowizorycznych dojazdow,
□  doprowadzenie wody i energii wyznaczonych do miejsc poboru,
□  zabezpieczenie placu budowy przed wod^ opadow^, lub jej skuteczne odprowadzenie,
□  budowa i rozbiorka pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, na urz^dzenia sanitarne i
sktadowanie materiatow,

□  montaz i demontaz maszyn budowlanych, ich osprz^tu i narz^dzi,
□  przygotowanie niezb^dnych magazynow i miejsc pracy,
□  zabezpieczenie elewacji i okien budynku sqsiedniego,
□  zabezpieczenie istniej^cej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie koniecznych rozbiorek asfaltu.

Przygotowanie i uprz^tni^cie placu budowy obejmuje w zaieznosci od rodzaju robot, a takze
wznoszenie, przebudow§, utrzymanie i rozbiork^ rusztowah roboczych i ochronnych, jezeli s^ one
niezb^dne przy wykonywaniu wtasnych czynnosci.

Przygotowanie placu budowy obejmuje instalacje i inne urz^dzenia na placu budowy, niezb^dne do
wykonania prac budowlanych, przy czym wykonawca powinien zachowac ogolnie uznane reguly techniczne
oraz przepisy prawne, urz^dowe i zawodowe.

Do urzqdzeh placu budowy nie nalez^: wznoszenie, utrzymanie i rozbiorka urz^dzeh zabezpieczenia
i  utrzymania ruchu na placu budowy, np. ptotow, rusztowah ochronnych, urz^dzeh pomocniczych,
oswietlenia itp.

Koordynacja wykonywania robot budowlano poszczegolnych rodzajdw powinna byd dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robot powinna bye uwzgl§dniona w projektach
organizacji robot oraz w harmonogramach realizacji obiektu oraz w poszczegolnych fazach wykonywania
robot.

Niezaleznie od przyj^tych ustaleh koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace
zwiqzane z biezqcym przebiegiem robot, przy wspoludziale przedstawiciela generalnego Wykonawcy,
Zamawiaj^cego oraz kierownikow innych rodzajow robot.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawierac terminy rozpocz^cia i zakohczenia
poszczegolnych rodzajow rbbot ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania
robot ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich
terminach; ogolny harmonogram budowy powinien bye uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz
povyinien stanowic podstaw? do opracowania harmonogramow szczegotowych dIa poszczegolnych rodzajow
robot.

5.1.2. Przygotowanie ukladu pomiarowego obiektow budowlanych.
□  Przed przyst^pieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowad siec ukiadu pomiarowego dIa
kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyc stale punkty pomiarowe.
□  State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny bye usytuowane w taki sposob,
aby mozna bylo je wykorzystywac przez caty okres budowy, trwale i zabezpieczone przez Wykonawcy robot
przed uszkodzeniem, przesuni^ciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegac zmianom pod wptywem
warunkdw atmosferycznych, wykonane przez stuzby techniczne Inwestora i przekazane Wykonawcy robot; z
przej^cia punktow pomiarowych przez Wykonawcy nalezy sporz^dzic odpowiedni protokot, a fakt przej^cia
punktow pomiarowych nalezy odnotowac w Dzienniku Budowy, naniesione w sposob trwaly i czytelny na
plan sytuacyjny budowy.
□  Rz^dne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy
jego przemarzania
□  W przypadkach szczegolnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do
uzytkowania, stale punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczyc w sposob umo2liwiajqcy korzystanie
z nich rdwniez po ukohczeniu robot oraz uporzqdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
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5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przyst^pieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty maj^ bye wykonywane, a w szczegolnosci;

□  ogrodzic plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgl^du na ochron? mienia znajdujqcego si? na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazac w czasie wykonywania
robdt osobom majqcym dost?p do miejsca wykonywania robot; ogrodzeriie placu budowy powinno bye tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dia ludzi, a Jego wysokosc powinna wynosic nie mniej niz 1,50 m
□  wykonac w ogrodzeniu placu budowy oddzlelne wejscia lub bramy dia ruchu pleszego oraz bramy
dIa pojazdow drogowychi zaopatrzone w urz^dzenla zabezpleczaj^ce przed samoczynnym zamykanlem si?,
□  wyrownac stosownle do potrzeby teren z zasypanlem lub zabezpleczenlem nierownosci I wszelklego
rodzaju wykopow oraz zbadac, czy nie sq zatozone w terenle lub nad nim kable, przewody lub Inhe
urz^dzenla,
□  w razle Istnlenia napowletrznych przewodow pr?du elektrycznego I nlemoz:llwoscl Ich usunl?cla,
zabezpleczyc przewody we wtasclwy sposob umozilwlaj^cy bezpleczne wykonywanle robot,
□  zapewnic korzystanle z pr^du elektrycznego nlezb?dnego przy wykonywanlu robot budowlanych
oraz oswietlenia placu budowy I miejsc pracy,
□  na budpwie, ktorej czas trwania nie b?dzle dtuzszy nIz jeden rok, urz^dzlc dia pracownlkow
wydzlelone pomleszczenia na jadalnl?, szatnl?, do gotowania napojow, suszenia odzlezy, umywalnl? I
ust?py,
□  przygotowac sklady na materlaly, ktore mog^ spowodowac. wybuch (np. materlaly p?dne,
rozpuszczalnlkl, farby, przygotowane przy uzyclu rozpuszczalnlkow materlaty chemlczne, karbid Itp.), w
miejscach do tego wydzlelonych,
zgodnle z obowlqzujqcyml w tym zakresle przepisami lub wytycznyml producenta,
□  usuwac z placu budowy gruz, zb?dne materlaty, urz^dzenla I przedmloty mogqce stwarzac
przeszkody lub utrudnlac wykonywanle robot.
5.2.2. DrogI, przejscia I parklngi na placu budowy
5.2.2.1. DrogI dojazdowe I na placu budowy

Na terenle budowy nalezy wykorzystac Istnlejqc^ slec drog statych, w razle potrzeby nalezy j?
uzupetnic drogami tymczasowyml, wykonanyml na czas trwania budowy. DrogI te powlnny bye wykonane
przed rozpocz?clem robot. Przy planowanlu I reallzacjl sled drog tymczasowych na placu budowy nalezy
kierowac si? nast?pujqcyml zasadami:
□  wyznaczyc gtown^ tras? transportowq, ktora - w zaieznosci od usytuowania oblektow b?dzle tras^
przelotowq lub o obwodzle zamknl?tym,
□  nalezy unlkac krzyzowania si? tras transportu zewn?trznego (Istnlejqcej sled dr6g statych) z
tymczasowyml drogami transportu wewn?trznego na placu budowy,
□  wyznaczenle drog tymczasowych oraz zakres wykorzystania Istnlejqcych skonsultowac z
Zamawlajqcym.
5.2.2.2. DrogI I przejscia dia pleszych oraz transportu samochodowego

DrogI I przejscia dia pleszych na placu budowy powlnny odpowladac nast?puj^cym wymaganlom:
clqg (droga) dia pleszych powinien bye wydzlelony na poboczach jezdnl drog podstawowych na

placu budowy (przynajmnlej po jednej stronle drogi). Szerokosc clqgu powinna wynosic co najmnlej 0,75 m
przy ruchu jednoklerunkowym 1,20 m przy ruchu dwuklerunkowym,

przejscia dia pleszych nalezy wyznaczac w miejscach zapewnlajqcych bezpleczehstwo pleszych,
w razle konlecznosci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezplecznym, szerokosc jego nie powinna

bye mnlejsza nIz 0,75 m przy ruchu jednoklerunkowym 11,20 m przy ruchu dwuklerunkowym,
przejscia znajdujqce si? na pochytosclach lub zboczach o nachylenlu wl?kszym nIz 20° powlnny bye

zaopatrzone w pochylnle z nabltyml poprzecznie llstwami w odst?pach najwyzej 0,4 m lub powlnny bye
wykonane schody o szerokosci min. 0,70 m z jednostronnq por?czq ochronn^ o wysokosci 1,1 m,

przejscia I miejsca niebezpleczne powlnny bye oznakowane znakami ostrzegawczyml lub zakazu
oraz dobrze oswietlone,

przejscia przeblegaj^ce obok lub nad zagt?blenlaml powlnny bye zabezpleczone barlerq sktadaj^c^
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si? z desk! kraw?znikowej o wysokosci 0,15 m i por?czy ochronnej, urnieszczonej na wysokosci 1,1 m, z tym
ze wolna przestrzen nni?dzy por?cz^ 1 deskq kraw?znikow^ powinna bye wypetniona cz?sciowo lub
catkowicie w sposob zabezpieczajqcy przed upadkiem z wysokosci,

drogi komunikacyjne dia samochodow (wjazdy do posesji) nalezy. zabezpieczyc pOprzez Wadki o
szerokosci nie mniejszej niz 2,0 m

5.4. Budynki i obiekty tymczasowe na piaou budowy

5.4.1. Wymagania ogolne

□  Budynki tymczasowe, niezb?dne na placu budowy, powinny bye grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagan wynikaj^cych z przepisow ppoz.
□  W zaieznosci od przeznaczenia budynku jego powierzehnia nie powinna bye mniejsza, niz to wynika
z iiezby praeownikow zatrudnionyeh na danej budowie.
□  Budynki tymczasowe powinny bye montowane z lekkieh elementow prefabrykpwanych lub ustawiane
na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow.
□  Budynki tymczasowe powinny miec bezpieczn^ konstrukcj? szczelny dach oraz spetniac okreslone
wymagania uzytkowe.
□  Budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byly juz uzytkowane na Innych budowach, mog? bye uzyte
na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.
5.4.2. Magazyny

Magazyn gazow technicznych powinien bye nie ogrzewany, o scianach ogniotrwatych, nakryty
lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpiecZny sposob, unlemozliwiajqcy dost?p do
magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwierac si? na zewnqtrz Powierzehnia
magazynu powinna bye dostosowana do potrzeb wynikajqeyeh z teehnologii organizacji robot.

6. KONTROLA JAKO^CI R0B6T
Celem kontroli robot Jest takie sterowanie ich przygotowanlem i wykonaniem, aby osi?gn?c zatozonq

jako^c robot.
Wykonawea jest odpowiedzialny za petn^ kontrol? robot, utrzymywanie w petnej. sprawnosei

zabezpieezeh i oznakowania terenu budowy.
Kontrola jakosei robot polega na sprawdzeniu kompletnosei ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym

projektem zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robot s? jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami

zagospodarowania placu budowy I organizacji ruchu.

8. 0DBI6R R0B6T
Odbioru robot dokonuje instytucja zatwierdzajqca projekt zagospodarowania placu budowy jak

rowniez zatwierdzaj^ca projekt organizacji rUchu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw? ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc? za jednostk? obmiarowq

ustalon^ dIa danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot b?d^ obejmowac:
robocizn? bezposredniq wraz z towarzysz^cymi kosztami,
wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transpprtu na teren budowy,
wartosc pracy sprz?tu wraz z towarzysz?cymi kosztami, koszty posrednie, zysk kajkulacyjny i

ryzyko.
Ceny jednostkowe mogq bye waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.
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10. POKUMENTY ODNIESIENIA-

- Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury. z dnia 03.07,2003 r. W sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dia znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 poz. 218 wraz z zal^cZnikami.
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SST 02.00. ROBOTY ZIEMNE

1. cz^$cogOlna

1.1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej standardowej STWiOR wymagania dotycz^ce wykonania i odbiom robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna STWiOR stanowi podstaw? opracowania szozegotowej specyfikacji
technicznej (STWiOR) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu wykbpow.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwiqzanych z utwardzehiem nawierzchni
parkingu - wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robot obj^tych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz^ zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy i obejmuj^:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dia obiektbw budowianych kubaturbwych okresia dokumentacja, ktbra
powinna zawierac:

-  rzuty i przekroje obiektbw,

-  plan sytuacyjno-wysokosciowy,

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

-  sposbb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

-  wyniki techniczne badah podtoza gruntowego,

-  szczegbtowe warunki techniczne wykonania robbt (np. wymagane zag^szczenie zasypki, nasypu
itp.).

1.4.2. Gt^bokobc wykopu - rbznica rz^dnej terenu i rz^dnej dna robbt ziemnych po wykonaniu zdj^cia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktbrego gt^bokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktbrego gt^bokosb jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gt^boki - wykop, ktbrego gt^bokosc przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp^kany p nleprzesuni^tych blokach, ktbrego prbbki nie
wykazujq zmian objptosci ani nie rozpadajq sip pod dziaJaniem wpdy destylowanej; majp wytrzyrnatosc na
sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkbw wybuchowych albo na.rzpdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypbw, poiozony w obrpbie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki vyykopu fundamentowego lub wykonania
nasypbw, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntbw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopbw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwipzanych z tym
obiektem.
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1.4.10. Wskaznik zag^szczenia gruntu - wielkosc charakteryzuj^ca stan zag^szczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = pd/pds

Pd ~ g?stosc obj^tosciowa szkieletu zag^szczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna g^stosc obj^tosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

1.4.11. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkosc charakteryzuj^ca zag^szczalnosc gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru;

U = d0o/dio

d  - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
60

d,io - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajqce z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

-  dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami, stanowiqcy urz^dowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodz^cych w czasie wykonywania robot.

-  kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc?, upowazniona do kie-rowa-nia robotami i
do wyst?powania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

-  polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiqzanych z
prowadzeniem budowy,

-  projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b^dqca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§c ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjq projektowq - opis prac budowlanych STWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj? i wspotrz^dne
punktow giownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden komplet STWiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochron? przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa - opis prac budowlanych.

Dokumentacja projektowa - opis prac budowlanych b§dzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgl^dniaj^cym podziat na dokumentacja
projektowq:

Zamawiaj^cego,

-  sporzqdzon^ przez Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq - opis prac budowlanych i STWiOR.

Dokumentacja projektowa- opis prac budowlanych , STWiOR oraz dodatkowe. dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi^ cz§sc umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich s^ obowiqzuj^ce dia Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy b?dq zgodne z dokumentacja projektowq opis
prac budowlanych i STWiOR. Dane okreslone w dokumentacji projektowej - opis prac budowlanych i w STT
bQdq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego



przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musz^ bye jednorodne i wykazywac zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog^ przekraczac dopuszczalnego przedziaJu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b?d^ w peini zgodne z dokumentacjq projektow^ - opis
prae budowlanych lub STWiOR i wptynie to na niezadowalaj^c^ Jakosc elementu budowli, to takie materiaty
zostan^ zast^pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie.terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b^dzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe urz^dzenia zabezpieczaj^ce takie jak: zapory, swiaWa ostrzegawoze, sygnaty itp., zapewniajqc
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieti i w nocy tych zapor i znakow, dia ktorych
jest to nieodzowne ze wzgl^dow bezpieczehstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr^bnej zaptacie i przyjmuje si§, ze jest wtqczony
w cen? umownq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowi^zek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca b^dzie;

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj^cej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie si§ do przepisow i norm
dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz b^dzie unikac uszkodzeh lub
uciqzliwosci dIa osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajqcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nast?pstwie jego sposobu dziatania.

Stosuj^c si? do tych wymagah, b?dzie miat szczegolny wzglqd na:

1) lokalizacj? baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwosci? powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca b?dzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca b?dzie utrzymywac sprawny sprz?t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne b?d? sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost?pem oSob trzecich.

Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dIa otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty s? szkodliwe dIa otoczenia, nie b?dq dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si? uzycia materiatow wywotuj?cych szkodliwe promieniowani? o st?zeniu wi?kszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot b?dq miaty aprobat? techniczn? wydan? przez
uprawnion^ jednostk?, jednoznacznie okreslaj?c^ brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore s? szkodliwe dIa otoczenia tyiko w czasie robot, a po zakohczeniu robot ich
szkodliwosc zanika (np. materiaty pylaste) mogq bye uzyte pod warunkiem przestrz?gania wymagah
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaj^ tego odpowiednie przepisy Zamawiaj?cy powinien
otrzymac zgod? na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji pahstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj?cy.
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3. SPRZ^T

3.1. Ogolne wymagania dotycz^ce sprz^tu

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie . takiego sprz^tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robot. Sprz^t uzywany do robdt powinien bye zgodny z
ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgladem typpw i ilosei wskazaniom.zawartym w STWiOR,
PZJ lub prbjekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh
w takich dokumentach sprzpt powinien bye uzgodriiony i zaakeeptowany przez Inspektora nadzoru.

Liezba i wydajnosc sprzptu bpdzie gwarantowac przeprowadzenie robbt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaeji projektowej, STWiOR i wskazaniaeh inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowq.

Sprzpt bpdqey wlasnoseia Wykonawey lub wynajpty do wykonania robot ma bye utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosei do praey. Bpdzie on zgodny z noOTami oehrony srodowiska i przepisami
dotyezacymi jegb uzytkowania.

Wykonawea dostarezy Inspektorowi nadzoru kopie dokurnentpw pptwierdzajacyeh dppuszezenie
sprzptu dp uzytkpwania, tam gdzie jest tp wymagane przepisami.

Jezeli dpkumentaeja prpjektpwa opis prae budpwianyeh Tub STWiOR przewiduja mozliwosc
wariantowego uzyeia sprzptu przy wykpnywanyeh rpbptaeh, Wykonawea ppwiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptaejp przed uzyeiem sprzptu. Wybrany sprzpt,. po akeeptaeji
Inspektora nie moze bye pbiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz^t, rnaszyny, urz^dzenia i narzpdzia nie gwarantuj^qee zaehowania warunkbw
umowy, zostanq przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzpt do robbt ziemnyeh

Wykonawea przyst?puj^ey do wykonania robbt ziemnyeh powinien wykazac sip mozliwoseip
korzystania z nastppujpeego sprzptu do:

odspajania i wydobywania gruntbw (narzpdzia meehaniezne, mtoty pne.umatyezne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki meehaniezne itp.),

jednoezesnego wydobywania i przemieszezania gruntbw (spyeharki, zgarniarki, rbwniarki,
urzpdzenia do hydromeehanizaeji itp.),

-  transportu mas ziemnyeh (samoehody wywrotki, samoehody skrzyniowe, tasmoeiqgi itp.),

sprzptu zagpszezajqeego (waiee, ubijaki, ptyty wibraeyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wyrnagania dotyezpee transportu

Wykonawea jest zobowi^zany do stosowania jedynie takieh srodkbw transportu, ktbre nie wpJynp
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robbt i wlaseiwosei przewozonyeh materiatbw.

Liezba srodkbw transportu bpdzie zapewniac prowadzenie robbt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaeji projektowej, SST i wskazaniaeh Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruehu na drogaeh publicznyeh pojazdy bpd^ spetniac wymagania dotyezpee przepisbw ruehu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnyeh obeipzeh na osie i innyeh parametrbw teehnieznyeh.

Srodki transportu nie odpowiadajpee warunkom dopuszezalnyeh obeipzeti na osie mogp bye
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrbeenia stanu pierwotnego. uzytkowanyeh
odeinkbw drbg na koszt Wykonawey.

Wykonawea bpdzie usuwac na biezpeo, na wtasny koszt, wszelkie zanieezyszezenia spowodowane
jego pojazdami na drogaeh publicznyeh oraz dojazdaeh do terenu budowy.

4.2. Transport gruntbw

Wybbr srodkbw transportowyeh oraz metod transportu powinien bye dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objptosei, teehnologii odspajania i zaJadunku oraz odlegtosbi transportu. Wydajnosc
srodkbw transpbrtowyeh powinna bye ponadto dostosbwana do wydajnosci sprzptu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwipkszenie odlegiosei transportu ponad wartosei zatwierdzone nie moze bye podstawp roszezen
Wykonawey, dotyezpeyeh dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwipkszone odiegtosei nie Zdstaty wczesniej
zaakeeptbwane na pismie przez Inspektora nadzoru.

d
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

, Wykonawca, jest odppwiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosqwanych materiatow i wykoriywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa - opis prac
budowlanych, wymaganiarni STWiOR, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowjedzialnosc za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzpdnymi pkreslonymi w dokumentacji jjrojektowej - opis
prac budowlanych lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.. Nastppstwa jakiegokolwiek btpdu
spowodowanego przez Wykonawcp w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanq, Jesli wymagac tego bpdzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcp na wlasriy koszt.

Sprawdzenie wytyczehia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora nadzoru bpda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcp, pod grozbp zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSGI R0B6T

6.1. Ogolne zasady kontroli jakpsci robot

6.1.1. Program zapewnieniajakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnieniajakosci, w ktorym przedstawi. on zamierzony sposob wykonania: robot, mozliWosci
techniczhe, kadrowe i prganizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa opis
prac budowlanych i STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bpdzie zawierac:

a) czpsc ogolna opisujaca;

-  organizacjp wykonania robot, w tym terminie i sposob prowpdzenia robot,

organizacjp ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-  wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegolnych elementow robot,

-  system (sposob i procedurp) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzpt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowpdzenie badafi),

-  sposob oraz formp gromadzenia wynikow badah laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formp przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czpsc szczegolowa opisujaca dia kazdego asortymentu robot;

-  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-  rodzaje i ilosc srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtpsciwosci w czasie transportu,

-  sposob i procedurp pomiarow i badah (rodzaj i czpstotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.j prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

-  sposob postppowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bpdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnpc
zatoiona jakosc robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peln^ kontrol? robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtqczajqc personel, laboratorium, sprz^t, zaopatrzenie i wszystkie urz^dzenia
niezb^dne do pobierania probek i badari materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazqdac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom icti wykonania jest zadawalaj^cy.

Wykonawca b?dzie przeprpwadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czpstotliwosci^
zapewniajqcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i icti czpstotliwo§ci sq okre^ione w STWiOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie z umow^.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urz^dzenia i
sprzpt badawczy posiadaj^ wazn^ legalizacjp, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj^
wymaganiom norm okreslaj^cycti procedury badan.

Inspektor nadzoru bpdzie miec nieograniczony dostpp do pomieszczen, laboratoryjnych, w celu ich
Inspekcji.

Inspektor nadzoru bpdzie przekazywac Wykonawcy pisemrie informacje o jakichkolwiek
niedoci^gnipciacti dotycz^cycti urzqdzen laboratoryjnycti, sprzptu,: zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu tub metod badawczycti. Jezeli niedoci^gnipcia te bpd^ tak powazne, ze mog^ wptyn^c ujemriie na
wyniki badan,. Inspektor nadzoru natyctimiast wstrz-yma uzycie do robot badanycM materiatow 1 dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociqgnipcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usunipte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc tycti materiatow.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tyiko te materiaty, ktore posiadaj^:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tectinicznycti oraz wtasciwycli przepisow i dokumentow
tectinicznycti,

2. deklaracjp zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskq Norm^, aprobatq tectinjczn^, w przypadku
wyrobow, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq pbjpte certyfikacj^ pkreslon^ w pkt. 1, i
ktore spetniajq wymogi STWiOR.

W przypadku materiatow, dIa ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bpdzie posiadac te dokumenty, okreslajqce w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujqcym Zamawiaj^cego i
Wykonawcp w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwaran.cyjnego.

Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bpd^ dokonywane na biezqco i bpd^ dotyczyc przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy, bgdzie opatrzony dat^ jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbbwego. Zapisy bpdq czytelhe,
dokonane trwatq technikq, wporzqdku chronoldgicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bpdq oznaczone kolejnym numerem
zatqcznika i opatrzone dat^ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

datp przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datp przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie. przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpocz^cia i zakohczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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daty zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powpdu,

-  . zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajqcych i ulegajpcych zakryciu, czpsciovvych i ostatecznych
odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Stan pogody i temperaturp powietrza w okresie wykonywania robot podlegajpcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwipzku z warunkami klimatycznyrni,

zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczpce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczpce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyozpce jakosci materiaJow, pobierania probek oraz wyniki przeprovyadzonych. badan z
podaniem ktoje przeprowadzal,

wyniki prob poszczegolnych eiementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bpd^ przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sip.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjpcia lub zajpciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obiiguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sip.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poieceh Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwaiajpcy na roziiczenie faktycznego postppu kazdego z
eiementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sip w sposob cipgty w jednostkach przyjptych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaiicza sip, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastppujpce
dokumenty:

a) pozwoienie na reaiizacjp zadania budowianego, b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywiinoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, d) protokoty.odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustaleh,

f) korespondencjp na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bpdp przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginipde ktoregokoiwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszeikie dokumenty budowy bpdp. zawsze dostppne dia Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglpdu na zyczenie Zamawiajpcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

SprawdZenie odwodnienia wykopu ziemnego poiega na kontroii zgpdnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjp projektowp.

Szczegoinp uwagp nalezy zwrocic na wlasciwe ujpcie i odprowadzenie wod opadowych, wtasciwe
ujpcie i odprowadzenie wysipkow wodriych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzqce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okresiono w pkt. 6.1.6.3.
Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czpstotliwosc oraz zakreS badah i pomiarow

Gzpstotiiwosc oraz zakres badah i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
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Lp. Badana cecha Minlrnalna czpstptilwosc badan i pomiarow

1 Poitiiar szerokosci wykopu ziefrinego Pomlar tasm^, szablorierh, lat4o dtugosci 3-m 1 poadmica.
2 Pomlar szeroko§oi dha vyykopu
3 PotniarrzednychpoWierzchniwykopu

zlernnego

4 Poifiiar. pochylenia skarp

5 Pomlar rownosclpowierzchniwykopu

6 Pomlar r6wno|ci skarp

7 Ppniiarepadu podtuZnego powierzchni
wykopu

Pomlar hlweiatorem rzpdnych w odstppach co-20 m oraz w
punktach watpllwych

6.3.2. Szerokosc wykopu ziemnego

Szerokosc wykopu ziemnego nie moze roznic si? od szerokosci projektowanej o wi?cej niz 10 cm.

6.3.3. Rz?dne wykopu ziemnego

Rz?dne wykopu ziemnego nie mogq roznic si? od rz?dnych projektowanych o wi?cej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochyienie skarp nie moze roznic si? od pochylenia projektowanego o. wi?cej niz 10% wartosci
pochyienia wyrazonego tangensem k^ta.

6.3.5. Rownosc dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna.wykopu mierzone latq 3-metrow^ nie rnog? przekraczac 3 cm.

6.3.6. Rownosc skarp

Nierownosci skarp, mierzone lat^ 3-metrowq nie mogq przekraczac 10 cm.

6.4. Zasady post?powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniaj^ce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan^ odrzucone. Jesli materialy, nie Spetniajqce wymagan zostan^ wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca vyyrnieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujq wi?ksze odchylenia cech od. okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny bye ponownie wykonane przez WykOnawc? na jegb koszt.

Na pisemne wyst^pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wad? za nie majqcq
zasadniczego wpJywu na jakosc robot i ustali zakres i wielkosc potrqceh za bbnizon^ jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot b?dzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacj^
projektowq opis prac budowlanych i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikoiwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w llosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzle
indziej w SST nie zwalnia Wykbnawcy od obowiqzku ukohczenia wszystkich robot. Bt?dne dane zostan^
poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot b?dzie przeprowadzpny z cz?stosci^ wymaganq do celu miesi?cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawc? i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania llosci robot

Dtugosci pomi?dzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi b?dq obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wtasciwe dia danych robot nie wymagaj? inaczej, obj?tosci b?d? wyliczone w m3 jako
dtugosc pomnozona przez sredni przekrbj wg obj?tosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilosc obliczac wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
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uwzgl^dnieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci c w
nasypach przed ich zag^szczeniem, a gome przy obliczaniu obj^tosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore majq bye pbmierzone wagowo, b?d^ wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urz^dzenia i sprzpt pomiarowy

Wszystkie urz^dzenia i sprzpt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bpd^ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urz^dzenia i sprzpt pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawcp. Jezeli urz^dzenia te lub
sprzpt wymagaj^ badari atestuj^cych, to Wykonawca bpdzie, posiadac wazrie swiadectwa iegaiizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bpdq przez Wykonawcp utrzymywane w dpbrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz^dzenia wagovye odpowiadajqce odnosnym wymaganiom
STWiOR. Bpdzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniaj^c w sposob ci^gty zachowanie doktadrio§ci wg
liorm zatwierdzonych przez inspektora riadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bpdq przeprowadzone przed czpsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takte w przypadku wystppowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikaj^cych przeprowadza sip w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajqcych zakryciu. przeprowadza sip przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bpdp wykonane w sposob zrozumiaiy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objptosci bpdp uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksipzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogq bye dotqczone w formie
oddzielnego zat^cznika do ksipzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. odbiOr rob6t

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Wzaleznosci od ustaleh odpowiednich STWiOR, roboty podlegajp nastppujpcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajpcych i ulegajqcych zakryciu, b) odbiorowi czpsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robot zanikajpcych i ulegajpcych zakryciu

Odbior robot zanikajpcych i ulegajpcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnp zakryciu.

Odbior robot zanikaj^cych i ulegajqcych zakryciu bpdzie dokonany w czasie, umozliwiajqcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postppu robot.'

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powpiana przez Zamawiajqcego.

Gotowosc danej czpsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bpdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w cipgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosc robot uiegajpcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajpcych komplet wynikow badah laboratory]nych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowp, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

CaJkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego b§dzie stwierdzona przez
Wykonawc? wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadortiienieni na. pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nast^pi w terminie ustaionym w dokumentach umowy, liczqc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyj^cia dokumentow, o ktorycti mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj^cego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Kottiisja odbieraj^ca rdboty dokona ich oceny jakosciowej na podstavyie
przedtozonych dokumentow, wynikow badafi i ponriiarow, ocenie wizualnej oraz zgodhosci wykonania robdt z
dokumentacjq projektovyq i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si? z reaiizacj? ustaleh przyj?tych w trakcie
odbiorow robdt zanikajqcych i uiegajqcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniaj^cych i
robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez kornisj?, ze jakosc wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i STWiOR z uvyzgl?dnieniem
tolerancji i nie ma wi?kszego wplywu na cechy ekspioatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona potr?ceh, oceniajqc pbmniejszonq wartose wykonywanych robot w stosunku do wymagah przyj?tych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpwiqzany przygotowac nast?puj?ce dokumenty;

1. dokumentacj? projektow? z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostala sporz?dzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniaj^ce lub
zamienne),

3. dzienniki budowy (oryginaty),

4. dekiaracje zgodno.sci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z STWiOR.

5. geodezyjn? inwenta.ryzacj? powykonawcz? robot i sieci uzbrojenia terenu,

6. kopi? mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglpdem przygotowania dokumentacyjnego nie b?d?
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc? wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisj? roboty poprawkowe lub uzupetniajqce b?d? zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj^cego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajqcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCi

.9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw? ptatnosei jest cena jednostkowa skalkuiowana przez Wykonawc? za jednostk? obmiarow?

ustalonq dia danej pozycji kosztorysu.

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstaw? ptatnosci jest wartose (kwota)
podana przez Wykonawc? w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej b?dzie uwzgl?dniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadaj^ce si? na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w STWiOR i w
dokumentacji projektowej - opis prac budbwianych.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot b§d^ obejmowac:

robocizn? bezposredniq wraz z towarzysz^cymi kosztami,

wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowahia, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartosc pracy sprz^tu wraz, z towarzysz^cymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko.

Ceny jednostkowe mog^ bye waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwiqzane z organizacja ruchu obejmuj^:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z .Inspektorem nadzoru i odpbwiednimi instytucjami, projektu
organizacji na czas trwania budowy,. wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajqcych z post^pu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie. terenu,

e) kpnstrukcj? tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraw^znikow, barier,:oznakowah i drena:zu,

f) tymczasowq przebudow^ urz^dzeh obcych,

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie,, przestawienie, przykrycie i usuni^cie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczqcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni^cie wbudowanych materiatow i Oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwiqzane z organizacji ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWI4ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zag^szczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z^pozniejszymi
zmianami (pstatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dzjennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajicego dane dotyczice bezpieCzehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy.
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr48 poz. 401).
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SST 04.00. WYMAGANIA OGOLNE CZ^SC DROGOWA

I. WST^P

1.1. Przedmiot Szczegoiowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniezna odnosi si? do wymagan wspolnych dia poszczegolnych wymagan
technicznych dctyoz^cych wykonania i odbioru Robot.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowiq cz?sc Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj?tych SST
13.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powiqzaniu z Szczegotowymi Specyfikacjami

Technicznymi:
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Klauzuii 5.1 Warunkow Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje 1

przepisy wymienione w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych b?dq stosowane przez Wykonawc?
j?zyku poiskim.

1.4. Okresienia podstawowe

Uzyte.w STWiOR wymienione ponizej okresienia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nast?puj?co: i .4.
1. Budowia drogowa - obiekt budowiany, nie b?d?Gy budynkiem, stanowi?cy catosc techniczno
uzytkow? (dreg?) albo jego cz?sc stanowiqca odr?bny element konstrukcyjny lub technoiogiczny (obiekt
mpstowy, korpus zlemny, w?zel)
1.4.2.Cena umowna (kontraktowa) - kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wynagrodzenie
naiezne Wykonawcy za wykonanie Robot budowlanych wraz z usunipciem wad, zgodnie z
postanow/ieniami warunkow Umowy.
1.4.3.Chodnik - wyt?czony pas terenu przy jezdni lub odsunipty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.4. Data rozpoczpcia - data, okresiona w szczegotowych warunkach Umowy (Kontraktuj, od ktorej
wykonawca moze rozpocz?c Roboty budowiane okresione w Umowie (Kontrakcie).
1.4.5. Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajqcego przez Inzyniera o gotowosci Robot
budowlanych do odbioru
I  .4.6-Dokumentacja Projektowa - wszeikie opisy, obiiczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiaj?cego w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowniez wszeikie opisy,
obiiczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modeie, instrukcje obstugi, sporz?dzone przez
Wykonawc? i zatwierdzone przez Inzyniera
I  .4.7. Droga - wydzieiony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzqdzeniami technicznymi zwi?zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeriiem ruchu
1.4.8. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjainie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstuguj?cych zadanie budowiane na czas jego wykonania, przewidziana do usunipcia po jego
zakohczeniu.

1.4.9. Dyiatacja - miejsca przerw w konstrukcji, w ceiu umoziiwienia przemieszczeh konstrukcji -
wywotanych wptywami termicznymi iub innymi, nie powodujqc jej uszkodzenia.
1.4.10. Dziennik Budowy - opatrzony pieczpci? Zamawiaj?cego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzqcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadariia budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomipdzy inzynierem, Wykonawc? i projektantem.
1.4.11. Jezdnia - cz?sc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.12 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc?, upowazniona do kierowania

Robotami i do wyst?powania w j ego imieniu w sprawach reaiizacji Kontraktu.
1.4.13. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna (w tym rowniez pracownik Zamawiajqcego), wyznaczona

przez Zamawiaj?cego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci
reaiizacji
robot,budowlanych z Dokumentacj? Projektow?, ST, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz
postanowieniami warunkow Umowy (Kontraktu), (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia
7.07.1994 r,
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Prawo Budowlane - Inzynierem okresia si? inspektora nadzoru - koordynatora).
1.4.14. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielqcymi jezdnie.
1.4.15. Konstrukcja nawierzchni - uWad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po<?czenia. I
1.4.16. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz?sc wykppu, ktora jest ograniczona koron? drogi i skarpami
rowow.

1.4.17.. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.19. Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawc? kosztorys w oparciu o label? Elementow
Rozliczeniowych
1.4.20. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami s1uz?cy
do wpisywania przez Wykonawc? obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczeh, szkicow i ew.
dodatkowych zat?cznik6w. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaj? potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.21. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj?cego,
niezb?dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwi?zanych z ocen? jakosci materiatow oraz
Robot.

1.4.22. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb?dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacj?
Projektow^ i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1 .4.23. Most — obiekt zbudowany nad przeszkod^ wodn? dia zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obci?zeh od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniaj?cych dogodne warunki dia ruchu.

a)Warstwa scieralna - goni? warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

P)Warstwa wi?z?ca - warstwa znajduj?ca si? mi?dzy warstw^ scierain? a podbudow?,
zapewniajqca lepsze roztozenie napr?zeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow?.

x) Warstwa Wy'rownawcza - warstwa stuz?ca do wyrownania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejqcej nawierzchni.

5) Podbudowa - dolna cz?sc nawierzchni sluz^ca do przenoszenia obci?zeh od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac si? z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cz?sc podbudowy spetniajqca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si? z jednej lub dwoch warstw.

(j)) Podbudowa pomocnicza - dolna cz?sc podbudowy spetniajqca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czqstek
podtoza. Moze zawierac warstw? rnrozoochronn?, ods^czaj?c? lub odcinajqc?, g) Warstwa

odcinajqca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czqstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezqcej powyzej.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini?cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego. 1.4.27.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dia
pieszych 1 przepust.
1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnosc wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,

ajesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci?tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi
zwyczajowo dia danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.27 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj?cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac tereri przewidziany
do

rozbudowy drogi i budowy urzqdzeh chroniqcych ludzi i srodowisko przed
uciqzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.28. Pobocze - cz?sc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si? pojazdow,
umieszczenia urzqdzeh bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzqca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.29 Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lez?cy pod nawierzchni? do gt?bokosci przemarzania.Podtoze
ulepszohe - gorna warstwa podtoza, lez?ca bezposrednio pod nawierzchni?, ulepszona w
celu umozliwienia przej?cia ruchu budowlanego i wtasciwego.wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
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pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwi^zanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b^dqca adtorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.31. Przedsi^wzi^cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pot^czenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmlana parametrpw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejpcego potpczenia.
1.4.32.Przepust - obiekty wybudpwane w formie zamkniptej obudowy konstrukcyjnej,.stuzqce do
przeplywu malych ciekow wodnych pod nasypami kprpusu drogowego lub dia ruchu kolowego, pieszego.
1.4.33.Przepust z blachy falistej (karhowanej) - konstrukcja przepustu drpgbwego wykonanego z
zakrzywionych arkuszy specjalnie profilowanej blachy falistej, tpczPnej ze sobp za pomocp srub, wokot
ktorego znajduje sip odpowiednio zagpszczony grunt zasypki lub inny materiat (beton)
1.4.34.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowlpcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dollna, bagno, rzeka itp.
1.4.35. Przeszkoda sztuczna - dzlefo ludzkie, stanowipce. utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurocipg itp.
1.4.36. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czpsc Dokumentacji Projektowej, i^tora wskazuje

iokaiizacjp, charakterystykp 1 wymiary obiektu bpdpcego przedmiptem Robot.
1.4.37.Rekuitywacja - Roboty majpce na ceiu uporzpdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38.Szerokosc catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odiegtosc mipdzy zewnptrznymi krawpdziami
konstrukcji obiektu, mierzpna w iinii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitp szerokosc
konstrukcyjnp ustroju niospcego.
1.4.39.Przedmiar robot - wykaz Robot z podaniem ich iiosci w koiejnosci technoiogicznej ich
wykonania.
1.4.40. Wiadukt - obiekt zbudowany nad iinip koiejowp lub innp drogp dia bezkoiizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.41. Zadanie budowlane - czpsc przedsipwzipcia budowlanego, stanowipca odrpbnp catosc
konstrukcyjnp lub technoiogiczn^, zdoinq do samodzieinego spetnienia. przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze poiegac na wykonywaniu Robot zwipzanych z budowp, modernizacjp,
utrzymaniem oraz ochronp budowii drogowej lub jej eiementu.
1.5. Ogoine wymagania dotyczpce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedziainy za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z Dokumentacjp
Projektowp, STWiOR i poieceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. PrzekazanieTerenu Budowy
Zamawiajpcy w terminie okresionym w Kiauzuii 41.1 Warunkow Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wyrriaganyrhi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyrhi, iokaiizacjp i
wspotrzpdne punktow gtownych trasy oraz reperow. Dziennik Budowy oraz jeden egzempiarz
Dokumentacji Projektowej i jeden kompiety STWiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziainosc za ochronp przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwiii odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utnvaii na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa - opis prac budowianych.
Dokumentacja Projektowa opis prac budowianych bpdzie zawierac nizej wymienione rysunki, obijczenia i
dokumenty:
Dokumentacja Projektowa zat^czona w Dokumentach Przetargowych: Szczegoiowe Specyfikacje
Techniczne Opis techniczny, Dokumentacja Projektowa - opis prac budowianych, ktora zostanie
przekazana Wykonawcy po popisaniu umowy:
Wykonawca otrzyma od inspektora nadzoru po przyznaniu kontraktu po 1 egzempiarze: dokumentacji
Projektowej opis prac budowianych.

1.5.3. Zgodnosc Robot z Dokumentacja Projektowa opis prac budowianych i STWiOR
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi^ cz^sc Kontraktu, a wymagania wyszczegoinione w chocby
jednym z nich s^ obowi^zujqce.dia Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaieniach poszczegoinych dokumentow obowi^zuje koiejnosc ich
waznosci wymieniona w 5.2 Warunkow umowy;
Wykonawca nie moze wykorzystywac bt^dow lub opuszczeh w umowie, a o ich wykryciu winien
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natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przyp'adku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunk6w._ Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty b^dq zgodne z Dokumentacjq Projektow^ opis prac
budowlanych 1 STWiOR.
Cechy materiatow i elementow budowli musz% bye jednorodne 1 vyykazywac bliskq zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rpzrzuty tych each nie mogj^ przekraczac dopuszczalnego przedziaiu
tolerancji. Dane okreslone.w Dokumentacji Projektowej opis prac budowlanych i STWiOR .b?dq uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszq bye jednorodne i wykazywac bliskq zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a. rozrzuty tych cech nie mog^ przekraczac dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b?dq w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub

STWiOR, i wptynie to na niezadowalaj^c^ jakosc elementu budowli, to takie malteriaty b^dq niezwtocznie
zast^pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowi^zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego Robot

W zaieznosci od pbtrzeb i post^pu robot projekt organizacji ruchu powinien bye na biezqco
aktualizowany przez Wykonawc?. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo pdnownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b?dzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urz^dzenia zabezpieczaj^ce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewhiaj^C w ten sposob bezpieczehstwo pojazdow i pieszych.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bi?dzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca b?dzie utrzymywac sprawny sprz^t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne b?dq sktadowane w sposob zgodny z odpbwiednimi
przepisami i zabezpieczone personal Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej j prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron? instalacji na powierzchni ziemi i za urz^dzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz b^d^cych wtascicielami tych urzqdzeh
potwierdzenie informacji dostarczohych mu przez Zamawiajqcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz^dzeh
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi^zany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerw? czasow^ dia wszelkiego
rodzaju Robot, ktbre maj^ bye wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urz^dzeh podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpocz^cia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz b^dzie z nimi wspotpracowat dostarczaj^c wszelkiej
pombcy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b^dzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez Jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj^cego.
Podczas realizacji Robot Wykonawca b^dzie przestrzegac przepisow dotycz^cych bezpieczehstwa

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca b^dzie odpowiedzialny za ochron? Robot i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do
Robot od daty rozpocz^cia do daty wydania Potwierdzenia Zakohczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca b^dzie utrzyrhywac Roboty do czas.u ostatecznego odbioru utrzymanie powinno bye
. prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa tub jej elementy byty w zadowalajqcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczqc Roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz w 24 godzlny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si? do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowi^zany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
Jnne przepisy i wytyczne, ktbre sq w jakikolwiek sposob zwiqzane z Robotami i b?dzie w petni
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas prowadzenia Robot.
Wykonawca b?dzie przestrzegac praw patentowych i b^dzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urz^dzeti lub metod i w sposob
Giggly b^dzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiaj^c kopie zezwolen i inns
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. MateriaJy nie odpowiadaj^ce wymaganiom
Materialy nie odpowiadaj^ce wyrriaganiom zostanq przez Wykonawc^ wywiezione z Terenu Budowy,
bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycle tych itiateriatow do innych robot, niz te dia ktorych zostaty zakuplone, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktofym znajduj^ si? nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, licz?c si? z jego nieodebrahiem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca-zapewni aby tymczaspwo sktadowane materiaty, do czasu gdy b?d^ one potrzebne do Robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczenjem, zachowaty swojq jakosc i wtasciwosc do Robot i byty
dost?pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania b?d^ ziokalizowane w obr?bie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc?.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa opis prac budowlanych i STWiOR przewidujg mozliwosc wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywahych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmnlej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albd w okresie dtuzszym, jesli b?dzie
to wymagane dIa badah prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze bye pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZ^T

Wykonawca jest zobowi?zany do uzywania jedynie takiego sprz?tu, ktpry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc wykonywanych Robot. Sprz?t uzywany do Robot powinien ,byc zgodny z ofert^
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgl?dem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SSI, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprz?tu b?dzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SSI i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprz?t b?d^cy wtasnosciq Wykonawcy tub wynaj?ty do wykonania Robot ma bye utrzymywany
w dobrym stanie i gbtowosci do pracy. B?dzie on zgodny z normami ochrony srodowiska I przepisami
dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dppuszczenie
sprz?tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa opis prac budowlanych i STWiOR przewiduj^ mozliwosc wariantowego
uzycia sprz?tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swolm
zamiarze wyboru t uzyska jego akceptacj? przed uzyciem sprz?tu. Wybrany sprz?t, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze bye pozniej zmieniany Ijez jego zgody. Jakikolwiek sprz?t, maszyny, urzqdzenia i narz?dzia
nie gwarantujqce zachowania warunkow Kontraktu, zostan^ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si? b?dzie do ustawowych ograniczeh obciqzenia na os przy transporcie nnateriatow
(sprz?tu) na i z ter?nu robot. Uzyska on wszelkie niezb?dne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ci?gu b?dzie o kazdym takim'przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiqzany do stosowahia jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyn?
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niekorzystnie na jakosc wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiaJow.
Liczba srodkow transportu b^dzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. §rodki transportu nie odpowiadajqce warunkom dopuszczalnych obci^zeii na osie mog^ bye uzyte
przez Wykonawc? pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy: Wykonawca b^dzie usuwac na biez^co, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowoddwane jego pojazdam.i na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowledzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosc z Dokumeritacjq Projektow^, opis prac
budowianych i STWiOR oraz poiecehiami inspektora nadzoru
Wykonawca ponosi odpowiedziainosc za doktadne wytyczenie w pianie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

eiementow Robot zgodnie z wymiarami i rz^dnymi okresionymi w Dokumentacji Projektowej opis prac
budowianych lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nast^pstwa jakiegokolwiek trf^du
spowodowanego przez Wykonawc? w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostan^, jesli wymagac tego b^dzie
Inspektora nadzoru poprawione przez Wykqnawc? na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyCzenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwainia
Wykonawcy od odpowiedziainosci za ich dokladnosc. Decyzje inspektora nadzoru dotycz^ce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i eiementow Robot bqdq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgiqdni wyniki badati materiatow i Robot, rozrzuty normainie wystqpujqce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wptywaj^ce na rozwazanq kwestiq.

Poiecenia Inspektora nadzoru bqd^ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niegp
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcq, pod grozbq zatrzymania Robot. Skutki finansowe z

tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogoine zasady obmiaru Robot
Obmiar robot bqdzie okresiac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacji
Projektowi opis prac budowianych i STWiOR, w jednostkach ustaionych w Przedmiarze robot. Obmiaru
Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru p zakresie obmierzanych
robot I terminie.

Jakikoiwiek btqd iub przeoczenie (opuszczenie) w iiosciach podanych w Przedmiarze Robot iub
gdzie indziej w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych nie zwainia Wykonawcy od obowi^zku
ukonczenia wszystkich Robot. Btqdne dane zostan^ poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robot bqdzie przeprowadzony z czqstoscii wymaganq do celu miesiqcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy iub w innym czasie okresionym w Kontrakcie iub oczekiwanym przez Wykonawcq i
Inspektor nadzoru.

6.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Dtugosci i odiegtosci pomiqdzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bqdq obmierzone poziomo
wzdtuz iinii osiowej. Jesii Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dia danych Robot nie
wymagaji tego inaczej, objqtosci bqdi wyliczone w m^ jako dtugosc pomnozona przez sredni przekroj.
Ilosci, ktore maji bye obmierzone wagowo, bqdi wazone w tohach iub kiiogramach zgodnie

z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

6.3. Urzidzenia i sprzqt pomiarowy
Wszystkie urz^dzenia i sprzqt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bqd^ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzqdzenia i sprzqt pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawcq. Jezeii
urzqdzenia te iub sprzqt wymagajq badan atestujqcych to Wykonawca bqdzie posiadac.wazne swiadectwa
iegaiizacji. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe.bqdq przez Wykonawcq utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.
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6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b?d^ przeprowadzone przed cz^sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robot, a takze w
przypadku wy^tQpowania dtuzszej przerwy w Robolach.
Obmiar Robot zanikaj^cych przeprowadza si? w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robol podiegaj^cych zakryclu przeprowadza si? przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b?d^ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj?tosci b?d? uzUpefnione odppwiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice
mog? bye dot^czone w formie oddzielnego zat^cznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. odbiOr robot

Ogolne wymagania dotyczqce odbioru i rodzajow odbiorow podano w SSI -00.00.00 „Wymagania
ogpihe" pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogolne
Podstaw? ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc? za jednostk? obmiarow?
ustalon? dia danej pozycj i Przedmiaru Robot.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08-1994r, poz. 414 z poz. zmianami).
. Rozporz?dzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)
Rozporz?dzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).
Rozporz?dzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr25 poz. 133)
Rozporz?dzenie MSWiAz 03.11.1998r.(Dz. U. Nr 140poz.906)
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SST 05.00. KRAW^ZNIKI BETONOWE

1. WST^P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszych Specyfikacji Technicznej (STWiOR) sq wymagania wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
zadania inwestycyjnego.

1.3 Zakres robot obj^ty Specyfikacji Technicznq
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczi wykonania robot wymienionych w p. 1.1
zwiizanych z uiozeniem kraw^znikow betonowych na lawie betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiOR si zgodne z wtascjwymi obowiizujicymi przepisami, z Specyfikacji
Techniczni 00.00.00 „Wymagania Ogoine".

1. Podsypka - Warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej siuzica do utozenia
prefabrykatow na warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym.

2. Kraw^znik betonowy - prefabrykowane beiki betonowe rozgraniczajice chodniki, zielehce od
jezdni.

1.5 Ogoine wymagania dotyczice robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacji
Projektowi - opis prac budowlanych i STWiOR poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania
dotyczice robot podano w ST 00.00.00 „Wyrnagania Ogoine".

2. MATERIALY

2,1 Rodzaje materiatow.
2.1.1 Kraw^zniki betonowe
Do ustawienia krawiznikow na lawie betonowej przewiduje si? ;.zabudowi krawiznikow wczesniej
zdernontowanych, a w przypadku ubytkow

krawizniki betonowe uliczne 15x30 cm
kraw^zniki betonowe uliczne 20x30 cm.

Wymagania dia krawiznikowwg BN-80/6775-03/00
2.1.2 Lawy betonowe
Do wykonania taw pod kraw^zniki nalezy stosowac beton klasy B15 wg PN-B-06250.
2.1.3 Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 z uzyciem cementu markj 35 bez dodatkbw.

Wymagania dia krawiznikow Beton
klasa minimum Br30

nasiikliwosc < 5%
m rozoodpornosc > F125

Wyglid zewn^trzny prefabrykatow wg tabeli I BN-80/6775/03/00

Wymagania wyqladu zewnetrzneao dIa kraweznikow

Rodzaj wad i uszkodzeh Dopuszczalna wielkosc wad i uszkodzeh

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklistosc lub wypuklosc powierzchni gornej,
Wichrowatosc powierzchni i kraw^dzi, mm

2 3

Szczerby i
uszkodzenia

kraw^dzi i narozy

OgraniczajiCych
powierzchnie gorne
(scieralna), mm

niedopuszczalne

\r
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Ograniezajpeyeh
pozostate 2 2

powierzebnie max
max dtugosc mm 20 40

max gtpbokosc 6 10

3. SPRZ^T

3.1 .Ogplne wymagania dotycz^ce sprzptu
Ogolne wymagania dotycz^ce sprzptu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogolne".

3.2.Sprzpt dp utpzenia kraw^znikpw
Rpbpty zwi^zane z ulozeniem kraw^znikpw wykpnuje sip rpcznie. Dp pipcia krawpznikpw nalezy
uzywac pit przystpspwanycti dp cipcia betonu.

4. TRANSPORT

4,1.Krawpzniki betonowe
Mpgp bye uzyte dpwpine srodki transportowe zaakceptpwane przez jnspektora nadzoru. Uzyvyane
srpdki transportpwe powinny uniemozliwic przesuwanie sip tadunku. po skrzyni tadunkpwej oraz
mechaniczny zatadunek i wytadunek w sppspb uniempzliwiajpey uszkpdzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Krawpzniki betpnpwe
Betpn B-15 na lawy ppdkrawpznikowe. Spoiny krawpznikow wypetnic zapraw^ eementowp-piaskowp.

5.2.Wymagania
5.2.1 tiawy betpnpwe
Betpn B-15 na lawy. Wymiary lawyppwinny bye zgpdne z Dokumentaejg Prejektpwp. TPleraneja
wymiarew mpze wynpsic:

dla wysokosci + 10% wysokosei projektowej
dia szerpkpsei +20 % szerpkpsei prpjektpwej

5.2.2. Krawpzniki
Wyspkpsc krawpznika pd strpny jezdni ppwinna bye zgodna z Dokumentaejp Prpjektpwp. Niewleta
ppdtuzna ppwinna bye zgpdna z Prpjektpwan^ niwelet^ jezdni. Szerpkpsc sppin nie ppwinna
przekraezac 1 em. Sppiny krawpznikow wypetnic zaprawq eementowo-piaskowp.Nie depuszeza sip dp
uzytku krawpznikpw potamanyeh lub eiptych. bez odppwiedniego sprzptu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kpntrpla jakpsei krawpznikpw betpnpwyeh.
zgodnosc wbudpwanyeti materiPtow z wymaganiami zawartymi w ST na ppdstawie atestpw
produeenta i badan kontrolnyeti.
wtaseiwegp wyspkpseipwegp utpzenia elementu na podstawie przedstawipnej przez
Wykpnawep niwelacji ppwykonawezej
sprawdzeniu stopnia rownosei

sprawdzeniu wypetnienia sppin.

7. OBMIAR

Jednpstkp obmiarow^ jest m.etr [m] wykpnanego krawpznika na lawie.

8. odbiOr robot

8:1 Ogolne zasady Pdbioru robot.
Roboty uznaje sip za wykonane prawidtowo, zgpdnie z Dokumentaejp Projektowp i Speeyfikaejq
Teetinieznp jezeli wszystkie pomiary i badania, z zactiowanipm toleraneji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne. W przypadku stwierdzenia uSterek, Inzynier usfali zakres i termin wykonania robot
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poprawkowych na koszt Wykonawcy.

8.2 Qdbior robot zanikaj^cych i ulegaj^eych zaknyciu
Odbiorpwi robdt zanikaj^cyoh i ulegajgcych-zakryciu podlegaj^:
-  prZygotowanie posypki
- wykonariie iawy pod; krawpZniki

9,PPDSTAVVA PtATNO^CI ^

Ogplne ustalenia dptyczgce ppdstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 „Wymagania dgolne"
9.1. KrawpZtiik betoriowy '
Riaci sip za metr;[tTi] wykonanegp. krawpznika na lawie betpnowej. Cena-jest cenp
usrednipnp dia zatpzpnego.sppspbu wykonania 1 obejtnuje

prace pomiarowe i roboty.przygptowawGze
oznakowanieTObpt
dostarczeniematerialu

wykonanie podsypki ' - ,
wykonanie tawy betonowej
ustawlenje krawpznika

. wypetnienie spoin '

przeprpwadzeriie badan Kpdrriiarpw wyrnaganych w specyfikacji
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SST 06.00. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WST^P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej speeyfikacji technicznej (STWiOR) wymagania dotycz.^ce
wykonania i odbioru robot zwiqzanych z wykonywaniem nawierzohni z kostki brukowej

1.2. ZakresstosowaniaSI

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWiOR) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowa
przy zlecaniu 1 reaiizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj^tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej speeyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwi^zanych z
wykonywaniem nawierzohni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do
ukfadania nawierzohni:

drog i ulio lokalnego znaozenia, parkingow, plaoow,
wjazdow do bram i garazy,

ohodnikow, plaoow zabaw, soiezek ogrodowyoh i rowerowyoh.

1.4. Okresleniapodstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa wytwarzana z betonu metod^ wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwooh warstwaoh polqozonyoh ze sobq trwale w fazie
produkoji.
Konstrukoja nawierzohni. Uktad warstw nawierzohni i podbudowy wraz ze sposobem ioh pol^ozenia
przeznaozony dia ruohu kotowego.
Konstrukoja ohodnikow. Uktad warstw nawierzohni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem ioh
pot^ozenia przeznaozony dIa ruohu pieszego
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowi^zuj^oymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definiojami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyoz^oe robot
. Ogolne wymagania dotyoz^oe robot podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIAt.Y

2.1. Ogolne wymagania dotyozqoe materiatow
Ogolne wymagania dptyozqoe materiatow, ioh pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
..Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata teohniozna
WarunkietTi dopuszozenia do stosowania betonowej kostki brukowej w, budowniotwie drogowym jest
posiadanie aprobaty teohnioznej.
2.2.2. Wyglqd zewn^trzny
Struktura wyrobu powinna bye zwarta. bez rys, p?kni§c. plam i ubytkow.
Powierzohnia gorna kostek powinna bye rowna i szofstka. a kraw^dzie kostek rowne i proste. wkl^sni^oia
nie powinny przekraozac:

2 mm. dIa kostek o grubosoi < 80 mm. 3 mm.
dIa kostek o grubosoi > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt. wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sq. kostki o dwooh standard o wyoh wymiaraoh grubosoi:

60 mm. z zastosowaniem do nawierzohni nie przeznaozonyoh do ruohu samoohodowego.
-  80 mm. do nawierzohni dIa ruohu samoohodowego.

Toleranoje wymiarowe wynoszq:

-  na dtugosoi ± 3 mm.
-  na szerokosoi ± 3 mm.

-  na grubosoi ± 5 mm.
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Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to; szary, oeglany, klinkierowy, grafitowy i brqzowy.
2.2.4. Wytrzymatosc na sciskanie
Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna bye niniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzynnatosc pojedynczej kostki nie powinna bye mniejsza niz 50'MPa (w
oeenie statystyeznej z eo najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasi^kliwosc
Nasi^kliwosc kostek betonowyeh powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosic nie
wi^eej niz 5%.
2.2.6. Odpornosc na dziaJanie mrozu
Odpornosc kostek betonowyeh na dziatanie mrozu powinna bye badana zgodnie z wymagariiami PNtB-
06250 [2]. Odpornosc na dziatanie mrozu po 50 eyklaeh zamrazania i odmrazania probek jest
wystarezaj^ea, jezeli:
-  probka nie wykazuje p^kni^c,
-  strata masy nie przekraeza 5%, obnizenie wytrzymatosei na sciskanie w stosunku do.wytrzymatosci
probek nie zamrazanych nie jest wi^ksze niz 20%. 2.2.7. Beieralndsc

^eieralnosc kostek betonowyeh okreslona na tarezy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosic nie
wi^eej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkeji betonowyeh kostek brukowyeh
2.3.1. Cement

Dp produkeji kostki brukowej naiezy stosowac cement portiandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
„32,5". Zaieea si? stosowanie eementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac wymaganiom PN-
B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Naiezy stosowac kruszywa mineraine odpowiadajqce wymaganiom PN-B-06712[3].Uziarnienie kruszywa
powinno bye ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametraeh
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Wtasciwpsci i kontrola wody stpsowanej do produkeji betonowyeh kostek brukowyeh powinny
odpowiadac wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowyeh stosuje si? dodatki w postaei plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z
reeept^ laboratoryjnq. Plastyfikatory zapewniaj^ gotowym wyrobom wi?ksz?.wytrzymatosc, mniejszq
nasiqkliwosc i wi?kszq odpornosc na niskie temperatur)' i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic kostee trwate zabarwienie. Powinny to bye barwniki nieorganiezne.

3. SPRZ^T

3.1. Ogolne wymagania dotyezqee ,sprz?tu
Ogolne wymagania dotyezqee sprz?tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprz?t do wykonania nawierzehni z kostki brukowej
Mate powierzehnie nawierzehni z kostki brukowej wykonuje si? r?eznie. Jesli powierzehnie s^ duze, a
kostki brukowe maj^ jedriolity ksztatt i kolor, mozna stosowac meehaniezne urzpdzenia uktadaj^ee.
Urzqdzenie sktada si?, z wozka i ehwytaka sterowanego hydraulieznie, stuz^eego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsee ieh utozenia. Urzqdzenie to, po skohezonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzystac do wymiatania piasku w szezeliny zamoeowanymi do ehwytaka szezotkami. Do
zag?szezenia nawierzehni stosuje si? wibratory ptytowe z ostonp z tworzywa sztueznego. Do wyrpwnania
podsypki z piasku mozna stosowac meehaniezne urzqdzenie na rolkaeh, prowadzone liniami na szynie lub
kraw?znikaeh.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyezqee transportu
Ogolne wymagania dotyez^ee transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport betonowyeh kostek brukowyeh
Uformowane w ezasie produkeji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na paleeie. Po uzyskaniu
wytrzymatosei betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sq na stanowisko, gdzie speejalne urzqdzenie pakuje
je w foli? i spina tasmq stalowq, eo gwarantuje transport samoehodami w nienaruszonym stanie. Kostki
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betonowe mozna rowniez przewozic samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 „Wymagania pgdine" pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 2 35 [7].
Jewell dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnip z kostki brukowej przeznaczonq dia
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mbzna wykonywac bezposrednio
na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien bye
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnip powinno bye przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST
D-03.01.01 ..Koryto wraz z profilowaniem 1 zagpszezeniem podtoza".

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzeiini z kostki brukowej powinien
bye zgodny z dokumentaej^ projektow^ opis prae budowianyeti.
Podbudowp, w zaieznosei od przeznaezenia, obei^zenia ruetiem i warunkow gruntowo-wodnycti, rnoze
stanowic:

-  grunt ulepszony pospptk^, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopieeowym, spoiwem itp.,
-  kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meehanieznie, podbudowa ttuezniowa, zwirowa lub
zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentaeji projektowej.

Podbudowa powinna bye przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w speeyfikaejaeti dIa
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawpzniki uliczne
betonowe lub inne typy krawpznikow zgodne z dokumentacja projektpw^ lub zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.5. Podsypka
Na podsypkp, nalezy stosowac piasek gruby. Grubosc podsypki po zagpszczenlu powinna zawierac sip
w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna bye zwilzona wodq, zagpszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodnosc ksztattow i kolorpw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentaeji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Kostkp uktada sip na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny mipdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostkp nalezy uktadac ok. I ,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagpszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetnic piaskiem, a nastppnie zamiesc powierzchnip utozonych ,kostek przy uzyciu szczotek rpcznych
tub mechanicznych i przystqpic do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sip wibratory ptytowe z ostonq z tworzywa sztucznego dia ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic od krawpdzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zagpszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny piaskiem i zamiesc nawierzchnip. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielpgnacji - moze bye zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOBCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystppieniem do robot
Przed przystppieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadahego atestu, Wykonawca
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powinien z^dac od producenta wynikovy biezqcych badan wyrobu na sciskanie. Zaieca si?, aby do badania
wytrzymatosci na sciskanie pobiepac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600
powierzchni kostek ulozonych w nawierzohni).

Poza tym, przed przyst^pieniem do robot Wykonawoa sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia inspektbrowi nadzdru do akceptacji,

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudpwy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjq prbjektowq - opis
prac.budowlanych i STVViOR
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektow^ oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych _ kostek. brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci .wykonania z dokumentacj? projektowq oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
ST:

-  pomierzenie szerokosci spoin,
-  sprawdzenie prawidlpwosci ubijania (wibrowania),
-  sprawdzenie prawidtowo§ci wypetnienia spoin,
-  sprawdzenie, czy przyj?ty deseh (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tat^ lub planografem, hie powinny przekraczac 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny bye zgodne z dokumentacj? projektow? z tolerancj? ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rpznice pomiedzy rz^dnymi wykonanej nawierzchni i rz?dnymi projektowanymi nie powinny
przekraczac ± I cm.

6.4.4. Szerokosc nawierzchni

Szerokosc nawierzchni nie moze roznic. si? od szerokosci projektowanej o wi?cej niz ± 5 cm.
6.4.5. Grubosc podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac ±1,0 cm.

6.5. Cz?stotliwosc pomiarow
Cz?stotiiwosc pomiarow dia cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna bye dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaieca si?, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niZ 2 razy na 100 m^
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dia niwelety lub przekroju poprZecznego oraz wsz?dzie
tam, gdzie poled Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoine zasady obmiaru robot podano w ST.D-00.00.00 „Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk? obmiarowa jest m^ (metr kwadratpwy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-OO.OO.OO „Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty. uZnaje si? za wykpniarie zgpdnie z dpkurnehtacjp prpjektowq, STWiOR i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedjug pkt 6
daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikaj^cych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu podlegaj^:

-  przygotowanie podtoza,
-  eweritualnie wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki, ewentualnie wykonanie tawy pod
kraw§zniki. Zasady ich odbioru sq okreslone w D-00.00.00 ..Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PtATNOSCl

9.1. Ogolne ustaienia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogolne ustaienia dotycz^ce podstawy ptatnosci podano w ST D-OO.00.00 ..VVymaganla ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostkl obmlarowej
Cena wykonania I nawlerzchni z kostkl brukowej betonowej obejmuje:

-  prace pomlarowe I roboty przygotowawoze,
-  oznakowanle robot, przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
-  dostarczenle materlatdw,

-  wykonanie podsypki, utozenle I ublcle kostkl, wypetnlenle spoln, przeprowadzenle badan I pomlarow
wymaganycti w specyfikacjl technlcznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-04111

2. PN-B-06250

3. PN-B-06712

4. PN-B-19701

■5. PN-B-32250
6. BN-SO/6775-

03/04
7. BN-68/8931-01
8. BN-68/8931-
04

Materlaty kamlenne. Oznaczenle scleralnosci na tarczy Boetimego

Materlaty kamlenne. Oznaczenle scleralnosci na tarczy Boehmego
Beton zwykty
Kruszywa mineralne do betonu zwyktegp
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
Materlaty budowlane. Woda do betonow I zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawlerzctinl drog, ullc,
parklngow
I torowlsk tramwajowycti. Kraw^znlkl I obrzeza
Drogi samochodowe. Oznaczenle wskaznika plaskowego
DrogI samoctiodowe. Pomlar rownosci nawlerzchni planografem I tat^.
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narpdowym Eunduszem Zdrowia — Sl^skim Oddzlalem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

~ Sl%sldego Oddziaiu Wpjewodzkiego Narodcwego Funduszu Zdrowia,
wimieniu ktorego dziala: na podstawie peinomocnictwa nt z dnia
(kopia w zal^czeniu), ' '
zwanym .dalej' „Zamawiaj^cym"
a

^  siedzib^ w , adres: , wpisanym do
prowadzonego przez pod numerem /jezeli dotyczy/,

NIP: ........ REGON: ., wysokosc kapitalu zakiadowego: ...; /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziaia:

-  , zwanym dale) „Wykonawc%",
o tresci nast^puj^cej:

§1
Pfzedmiot umowy

1. Zamawiajaey zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania .robot? budowlan^ pplegaj^c^ na
utwardzeniu nawierzchni przy parkingu wewn?trznym w Katowicach.przy ul. Kossutha 13.

2. Strony zgodnie stwierdzaj^ iz NFZ jest uzytkownikiem wieczystym terenu polozonego
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, na ktorym znajduje si? parking wewn?trzny, o ktorym mowa

•  w ust.1, oraz ze. Zamawiaj^cy ma prawo do wykonywania robot budowlanych stanowi^cych
przedmiot niniejszej umowy.

3; Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^
w zamowieniu nr ll/pn/2019, w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie'
z obo'ttd^zuj^.cymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowi^zuj^^cych.
norm odnosz^cych si? do przedmiptu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz calosc robot budowlanych zostanie" wykonana zgodnie
z zakresem i wymogami;

1) zal^cznika nr 1 do umo'wy — opis przedmiotu umo'wy \spor^ds^r^ jv oparciu o fortnulai\ opis
pr^dmiotu t^m6menid\\

2) dokumentacji projektowej, na ktor^ skladaja si?:
a) przedmiar robot;
b) opis prac budowlanych wraz z errat^
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbiom robot budowlanych (w skrocie: STWiOR), •
- oraz zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr 11 /pn/2019.

5. W przypadku w^tjpHwosci, dla celow interpretacji b?d^, mialy pierwszehstwo dokumenty zgpdnie
z nast?puj^c^ kolejnosci^:

a) umowa,

b) dokumentacja projektowa, ■ •

c) STWiOR.

6.. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa. w §7 ust.l umowy, w tym koszty przygptowania,..
^ odbioru robot budpwlanych - b?d^cych przedmiotem umo'wy, zostalo_ okreslone

ppa^ciu o pein^ i -wyczerpuj^c^ wiedz?, jak^ przy zachowaniu nalezytej starannosci na temaf
przedmiotu umowy Wykonawca mogl uzyskac z dokumentacji przekazanej jDrzez-Zamawiaj^cego;

2) -wynagrodzenie umowpe jest wynagrodzeniem kosztorysowym - szczegoioNiy kosztoiyVioferto^,
stanowi zai^czniknr,2'dP umowy;: ' , " ■ \
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3) wszystkie odpady zwi^zane z wykonywaniem przedmiotu umowy zostan^ usuni^te lub poddane

utylizacji przez Wykonawc? na jego koszt, zgodnie z obo-wi^zuj^cymi w tym zakresie prZepisami

prawa.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac roboty budowlane (roboty dodatkowe), ktore nie zostaiy

wyszczegolnione w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych co do ich rodzaju (braki rzeczowe), a s^niezb?dne (konieczne) do realizacji przedmiotu

urnowy i nie wykraczaj^ poza przedmiot umowy okreslony w niniejszej umowie.

Wykonanie robot dodatkowych nie wymaga zawarcia odr?bnej umowy, a zostanie wprowadzone do

niniejszej umowy pisemnym aneksem uwzgl^dniaj^q^m takze spowodpwan^ robotami dodatkowymi

zmian? (wzrost) wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 umowy. Aneks zostanie poprzedzony

sporz^dzeniem przez Strony protokotu koniecznosci okreslajjtcym .ilosc i rodzaj robot

dodatkowych oraz szczegolowym kosztorysem robot dodatkowych. Szczegolowy kosztorys robot

dodatkowych zostanie sporz^dzony przez Wykonawc? w oparciu o zasady okreslone w §la umowy.

8. W przypadku wyst^pienia roznic obmiarowych pomi?dzy ilosciami uj?tymi w szczegolowym
kosztorysie ofertowym (stanowi^cym zal^cznik nr 2 do umowy) a ilosciami wynikaj^cymi

z faktycznego obmiaru robot, rozUczenie umowy nast^pi w oparciu o kosztorys powykonawczy

rozumiany jako kosztorys opracowany na podstawie obmiaru robot oraz podstaw cenowych

okreslonych w umowie (skladniki cenotworcze wynikaj^ce ze szczegolowego kosztorysu
ofertowego). W wyniku rozliczenia robot kosztorysem powykonawczym, wynagrodzenie, o ktorym

mowa w §7 ust. 1 umowy, moze ulec zmniejszeniu b^dz zwi?kszeniu.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, Strony sporz^dz^ ptotokot
koniecznosci oraz kosztorys roznicowy, a jego wynik wprowadzony zostanie przez Strony do
niniejszej umowy w drodze pisemnego aneksu. Wykonanie robot zamiennych mozhwe b?dzie
w nast?puj^cych przypadkach:

a) w sytuacji braku mozliwosci zastosowania materialu, elementu lub technologh wynikaj^cych
z oferty Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr ll/pn/2019, z uwagi na zaprzestanie produkcji,
wady dokumentacji projektowej lub inny obiektywny powod uniemozliwiaj^cy zastosowanie
zaoferowanych w ofercie Wykonawcy materialow, elernentow lub technologii;

b) w sytuacji mozKwosci zastosowania norm lub'innych przepisow prawa obowi^zuj^cych po dniu
zawarcia niniejszej umowy, jesli takie rozwi^zanie ma wpiyw na popraw? bezpieczehstwa ludzi
i obiektu.

Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowac wzrost lub zmniejszenie wysokosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, co uwzgl?dni ww. aneks do umowy. Kosztorys
roznicowy zostanie sporz^dzony przez Wykonawc? w oparciu o zasady okreslone w §la umowy.

§la

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane konieczne do realizacji umowy
nieuj?te w szczegolowym kosztorysie ofertowym

1. . Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust.7 (roboty
dodatkowe) lub ust. 9 (roboty zamienne) umowy, zostanie ustalone z zastbsowaniem nastgpuj^cych
zasad;

1) jezeU roboty wynikaj^ce z §1 ust.7 lub ust.9 umowy nie odpowiadajq, opisowi pozycji
w szczegolowym kosztorysie ofertowym (zal^cznik nr 2 do umowy), ale jest mozHwe ustalenie
nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej ze szczegolowego kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacj?, Wykonawca jest zobowi^zany do wyliczenia ceny tak^ metod^ i przedlozenia
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wyliczenia (odpowiednio szczegoiowego kosztorysu robot dodatkowych lub kosztorysu
roznicowego) Zamawiaja^cemu;

2) jezeli lue mozna wycenic robot wynikaj^cych z §1 ust.7 lub ust.9 umowy z zastosowaniem
metody, o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedlozyc do akceptacji Zamawiaj^cego
kalkulaej? ceny jednostkowej tych robot z uwzgl^dnieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych ■ od srednich cen pubHkowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD,. Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa £^skiego, aktualnych
w miesi^cu poprzedzaj^cym miesi^c, w ktorym kalkulacja (odpowiednio szczegolowy kosztorys
robot dodatkowych lub kosztorys roznicowy) jest sporz^dzana.

2. Wykonawca dokona wyliczeh, o ktorych mowa w ust.l oraz przedstawi Zamawiaj^cemu do

zatwierdzenia wysokosc.wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w §1 ust.7 lub ust.9 umowy,
przed podpisaniem stosownego aneksu do umowy i rozpocz^ciem tych robot.

3. Jezeli odpowiednio szczegolo'^ kosztorys robot dodatkowych lub kosztorys roznicowy przedlozony

przez Wykpnawc? do zatwierdzenia Zamawiaj3,cemu b^dzie wykonany niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust.l, Zaihawiaj^cy wprowadzi korekt? kosztorysu stosuj^c zasady okreslone w ust.l.

§2

Podwykonawstwo

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

podwykonawcy/6w w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu
nr ll/pn/2019, tj. Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy/om: *

- robot? budowlan^polegaj^c^na /
- do s taw? polegaj^c^na /

- uslug? polegaj^c^ na .,

ktor^ wykona: _. /ftrma!na^a podwjkonawcyi.
Pozostale/Wszystkie* roboty budowlane, dostawy oraz uslugi stanowi^ce przedmiot zamowienia

Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z pod-<^kpnawc6w.

* ̂apisy vpstanci wypehione stosoivnie do ofertp Wykonawcy ̂ oipnej w t^mowieniu nr 11 jpn!2019.
2. Wykonawca zobowi^zuje si? zawrzec z podwykonawc^ w zakresie cz?sci zamowienia okreslonej

w ustl, umow? w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyl^cznie

wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub usiUg, ktore sci^e odpowiadaj^ cz?sci
zamowienia okre£onego umow^ zawart^ ponii?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy.

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

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, 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 ich wycen^

nawi^zuj^c^ do cen uj?tych w zalaczniku nr 2 do umowy (szczegolowy kosztorys ofertowy), przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowi^zany doi^czyc zgod? Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiaj^cy w terminie do 14 dni liczAc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgioszenia w formie pisemnej zastrzezen
do projekm tejze umowy, jezeli:

a) nie spelnia ona nast?puj^cych wymagah:

1) przedmiotem umowy p podwykonawstwo jest wyl^cznie wykonanie robot budowlanych, ktore

sci£e odpowiadaj^. cz?sci zamowienia okreslonego umow^ zaWart^ pbmi?dzy Zainawiaj^cym

a Wykonawcy

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

poziomie jakpsci, jaki wynika z umowy zawartej pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy
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i powinno. odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w niniejszej

umowie oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotn

umowy o podwykonawstwo, nie b?dzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego,

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

Zamawiaj^cemu na jego z^danie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotycz^cych realizacji
umowy o podwykonawstwo,

5) nie zapewnia udzialu Zamawiaj^cego w odbiorach robot budowknych realizowanych przez

podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, zgodnie z §3 ust9 niniejszej
umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

- uzalezniaj^cych uzyskanie przez podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapiaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapiaty przez Zamawiaj^cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapiaty przez
Wykonawcy wynagrodzenia podwykonawcy;

- uzalezniaj^cych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
przez Wykonawcy podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiaj^cego.;

- stanowi^cych, iz termin realizacji robot budowknych w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy
niz przewidywany dla wykonania tych robot w niniejszej umowie;

-  stanowi^cych sposob rozliczeh za wykonane roboty uniemozliwiaj^cy rozliczenie tych robot
pomiydzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

b) gdy przewiduje termin zapiaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust.l3.

5. Niezgloszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej zastrzezeh. do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowkne, w terrninie okreslonym
w ust.4, uwaza si? za akceptacj? projektu umowy przez Zamawiaj^cego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowkne
zobowi^zany jest, przedlozyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginalem kopi^ ,
zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmiany), ktorej przedmiotem roboty
budowkne, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiaj^cy w ciqgu 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 Ht. a lub lit. b.

8. Niezgloszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowkne, w terminie okreslonym w ust.7,
uwaza sig za akceptacj? umowy przez Zarnawiaj^cego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowkne
zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginalem kopi^
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ dostawy lub us4ugi, w terminie
do 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 mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy.okreslonego w §7 ust.l umowy -

ceny oferty). Wyl^czenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wi^kszej niz 50.000,00 zlotych (bmtto).

01
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11. W przypadku, o ktorym mowa w ust.9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony

w ust.l3, Zamawiaj^cy informuje o tym Wykonawc? i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wyst^pienia o zapiat? kary umownej.

12. Postanowienia ustl - ust.ll stosuje si? odpowiednio do zmian projektu umowy lub umowy

o podwykonawstwo.

13. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub. dakzemu pod-wykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze bye diuzszy niz 30 dni od dnia dor?czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub .dalszernu 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^zan wynikaj^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 peln^ odpowiedzialnosc zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz

kodeksu cywilnego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiaj^cego.

16. Zama^daj^cy moze zaz^,dac od Wykonawcy niezwlocznego usuni?cia (np. z terenu budowy)
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa

0 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 swiadczen w zakresie realizacji przedmiom umowy, jezeli sprz?t
techniqzny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie

daj^ r?kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robbt budowlanycH, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na z^danie Zamawiaj^cego

podwykonawc? lub dalszego podwykonawc? z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy namszaj^ postanowienia niniejszej umowy.

18.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy,' zrezygnowac
z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawc? w zakresie nieprzewidzianym w ofercie

Wykonawcy zlozonej w zamdwieniu nr ll/pn/2019.
19.Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z ■ podwykonawcy, odsuni?cie podwykonawcy b^dz

wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie .nieprzewidzianym w ofercie. Wykonawcy zlozonej

w zamowieniu mil/pn/2019, winno nast^pic w drodze pisemnego aneksu do umowy.

20. W zwi^zku z tym, iz robota budowlana obj?ta przedmiotem umowy b?dzie wykonywana w miejscu

podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed

przyst^ieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s^, juz znane, podal nazwy albo imiona

1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontakm z nimi, zaangazowanych
w wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca zobowi^zuje si? zawiadamiac Zamawiaj^cego

b wszelkich zinianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji'umowy,

a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym .qkresie

zamierza powierzyc realizacj? roboty budowlanej (jezeli dotyczy).

21. Jezeli zmiana albo rezymacja z podwykonawcy dotyczy podmiom,.na ktorego zasoby Wykonawca

powolywal si? na .zasaaach okreslonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spelniania warunku
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udziaiu w post^powaniu (warunku dot. zdolnosci zawodowej - posiadanie wymaganego
doswiadczenia), Wykonawca jest obowiazany wykazac Zamawiajacemu, ze proponowany . inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia wamnek w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego.zasoby Wykonawca powoiywal sig.w trakcie post^powania o udzielenie
zamowienia.-

22. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo dokument- wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy. lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umow? w imieniu pod\^konawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajauprawnienia do jego reprezentacji.

23. Poyderzenie reaHzacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy,-w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacjl
Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

24. Dp zmian istomych postariowien 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 pod^konawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w j?zyku

obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany zalaczyc

do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na- jgzyk polski, a w przypadku kopii umowy

o podwykonawstwo — tlumaczenie przysi?gle umowy na j?zyk polski.

26. Do zasad zaNtderania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami,, odpowiednie

zastosowanie znajdapostanowienia niniejszej umowy.

27. Powierzenie wykpnania cz?sci zamdwienia (umowy) podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

§3

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac przedmiot uniowy w terminie do 30 dni licz^c. pd dnia
przekazania frontu robot.

2. Zarnawiaj^cy przek'aze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawareia
umowy. Przekazanie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony iprotokotem

przekazania frontii robot.

3. W terminie do 3 dni roboczych Kcz^,c od dnia zawareia umowy Strony uzgodni^ harmonogram

realizacji robot budowlanych. Harmonogram ten w toku realizacji umowy moze podlegac

zmianom, uzgadnianym stosownie do biez^cych potrzeb przez przedstawicieli Wykonawcy-

i Zamawiajacego wskazanych w umpwie.

4. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj?tych przedmiotem umowy w dniach od

poniedzialku do soboty w godz. od 7.00 do 21.00 przy uwzgl?dnieniu zasady tzw. ciszy nocnej oraz

bliskosci blokow mieszkalnych; w innym wymiarze czasowym prowadzenie robot b?dzie mozliwe

tylko na wniosek Wykonawcy i za zgod^ Zamawiajacego.

5. Wykonanie robdt budowlanych zostanie potwierdzone przez Strony protokotem odbioru robot

budowlanych. Zamawiaj^cy zobowiazany jest dokonac odbioru robot w terminie do 3 dni roboczych

Ucz^c od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawc? (zglpszenie moze nast^pic na

pismie b^dz za posrednictwem poczty e-mail na adres: , potwierdzone nast?pnie na

pismie).

6. Wraz ze zgloszeniem gotowosci.do odbioru Wykonawca zobowi^zuje si? przediozyc Zamawisj^cemu

kosztorys powykonawczy., Kosztorys powykonawczy stanowi wyci^ ze szczegolowego kosztorysu

ofertpwego (zai^Cznik nr do umowy)- z uwzgl?dnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
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zgodnie z niniejsz^ umow^ oraz ustaw^ Prawo zamowien publicznych. Protokof odbiom robot
budowlanych winien stwierdzac dostarczenie kosztorysu powykonawczego oraz okazania wszelkich
dokumentow wymaganych niniejsz^ umow^ (jezeli dotyczy) ,na etapie odbioru robot.

7. Nalezyte wykonanie umowy winno zostac potwierdzone przeZ .Strony protokotem koAcowym.
Podstaw^ dla podpisania protokoiu koncowego b?dzie protdkol odbioru robot budowlanych.
Protokdl koneowy winien-zostac podpisany bez zbgdnej zwloki.

8. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo udzialu we wszystkich odbiorach, robot budowlanych
realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiaj^cego umow o podwykonawstwo na
roboty budowlane, przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz do zglaszania uwag
i zastrzezen w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania
odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowi^zuje sig informowae
Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych realizowanych
przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, z takim wyprzedzeniem, aby

umozliwic Zamawiaj^-cemu faktyczny udziai w odbiorach.
9. Protokoly, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zobowi^zuje si? przygotowac Zamawiaj^cy.

10. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisywania protokoldw, o.ktorych mowa w niniejszej umowie,

ze strohy Zamawiaj^cego upowaznione s^, osoby wskazane w §5 ust.2 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.2 umowy

upowaznione s^ do dokonywania w ramach niniejszej umowy rowniez odbiorow cz?sciowych oraz

odbiorow robot zanikaj^cych, czy ulegaj^cych zakryciu, jezeU takie wyst^pi^, w toku reaUzacji

przedmiotu umowy, zgodnie ze szmk^ budowlan^ b^dz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

11. Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana

osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu -(jednej

z osob wskazanych w §5 ust.2 umoWy) oswiadczenie, iz .osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego

zamowienia (timowy) czynnosci, co do ktorych 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 rowniez wykaz

osdb (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 okreslenie podmiotu skladaj^,cego

oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryEkacji wykazu osob zarowno pod k^tem wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod kq,tem mozliwosci
realizacji umowy z.udzialem osob w liczbie -^nikaj^cej z wykazu.

.Niezlozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub
podwykonawc?) uprawhia Zamawiaj^cego do skorzystaniia z prawa do rozwi^zania umowy oraz

nahczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w §12 ust.l Ut.a umowy, jezeli Wykonawca

(lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl wymaganego konipletnego
oswiadczenia.

Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie
si? wszystkie czynnosci fizyczne w ramach opisanych w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze
robot, oraz w STWiOR, w tym: roboty' ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi, transport urobku

samochodami samowyladowczymi, mechaniczna rozbiorka kraw?znik6w betonowych wraz z law^

z wywozem, podbudpwy" z gruntu stabiUzowanego cementem wykonywane sprz?tem mechanicznym,
podbudowy z kruszyw, tluczeh, ukladanie mechaniczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz-
z profilowaniem i zag?sz(saniem. podloza, kraw?zniki wraz z wykonaniem law, korytowanie wraz ze

w
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skiadowaniem ziemi na wysypisku, wykonywanych bezposrednio przez pracownikow fizycznych
uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub. podwykonawcy w proeesie wykonywania robot budowlanych
(uslug) obj^tych przedmiotem zamowienia, z wyi^czeniem czynnoki polegaj^cych na dostawie oraz
transporcie (kierowcy).

Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy
czynnoki \^konywanych przez kierownika budowy (tj. w ramach uprawnien budowlanych do kierowania
robotarni budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej) b^dz inne osoby pelni^ce
samodzielne. funkcje techniczne w budownictwie-w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane, a takze nie obejmuje przypadkow wykonywania swiadczenia osobiscie przez przedsi?biorc?
prowadz^cego dziaialnosc gospodarcz^

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

12. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli speiniania przez
Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zanaowieh

pubHcznych, dokumentowanych za pornoc^ oswiadczenia wynaagahego na podstawie ust.ll):

a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o prac? zatrudnionego
pracownika;

b) mozliwosc z^dania innych dokumentow, np. dokumentow potwierdzaj^cych oplacanie skladek

na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (wraz

z informacj^ o hczbie 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 zatrudnienia na podstawie
umowy o prac?, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy
o prac?, rodzaj umowy o prac? oraz ;zakres obowi^zkow pracownika.

c) mozliwosc zwrocenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli
w przypadku powzi?cia 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 o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuj^cych

w trakcie reahzacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac?.

§4

1. Umowa niniejsza b?dzie mogla ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku

wyst^pienia nast?puj%cych przeszkod w jej reahzacji:

a) w przypadku zaistnienia okohcznosd sily wyzszej w rozumieniu przyj?tyni w doktrynie
i orzecznictwie (zdarzenie zewn?trzne, niemoznosc jego przewidzenia, ruemoznosc zapobiezenia

jego- skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki
uhczne, jezeh uniemozhwia to wykonywanie robot budowlanych.

W takim przypadku, o okohcznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
Umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz

uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwahfikacji zdarzenia, na jakie powoluje si?
Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na mozHwosc prowadzeniarobot.

b) w przypadku zaistnienia okohcznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych
warunkami organizacyjnymi lub innymi okohcznosciami, przez ktore nalezy rozumiec

w-szczegolnosci sytuacje wynikaj^ce z wad dokumentacji, w oparciu o ktor^ realizowana jest
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za

umowa, a takze sytuacje zwi^zane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwolen,

uzgodnien etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot;

c) w przypadku zaistnienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiaj^cych prawidiowe

technologicznie wykonywanie robot budowlanych; zasadnosc powolania si? na przedmiotow^
przeslank? b?dzie kazdorazowo oceniana przez Zamawiaj^cego na podstawie. powszechnie

dost?pnej wiedzy budowlanej na temat procesow technologicznych wykonywania robot

budowlanych;

warunki atmosferyczne uniemozliwia] ̂ce prawidlowe technologicznie wykonywanie robot

budowlanych - niniejsze dotyczy robot zewn?trznych - Strony umowy uznaj^ spadek temperatury

powietrza w nocy ponizej +5°C;

d) gdy wyst^i koniecznosc wykonania robot dodatkowych b^dz robot zamiennych, jezeU

wstrzymuj^ one lub opozniaj^ realizacj? przedmiotu umowy; -

e) w przypadku wyst^pienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb?dnym do unikni?cia lub usuni?cia tych kolizji.

W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okoUcznosci (ust. 1 ht. a, b, c, d lub e),

termin wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb?dny do usuni?cia lub

ust^ienia przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego nast?puj^cego po dniu
usuni?cia lub ust^ienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.
Zawieszenie terminu reahzacji robot budowlanych b?dzie wymagalo pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiaj^cego na protpkole zawieszenia okreslaj^cym w szczegolnosci dat? rozpocz?cia okresu

zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz Wykonawc?.

Po usuni?ciu lub ust^pieniu przeszkody, Strony niniejsze] umowy sporz^dz^ pisemny aneks do
umowy wskazuj^cy okres trwania zawieszenia reahzacji robot budowlanych oraz okreslaj^cy termin
pozostaly do zakonczenia reahzacji umowy z uwzgl?dnieniem hczby dni kalendarzowych trwaj^cego

2.

3.

4.

5.

zawieszema.

1.

2.

Wyst^pienie ktorejkolwiek z przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi ozriaczac zawieszenia terminu
reahzacji robot budowlanych jako caioki; przeszkoda moze dotyczyc reahzacji pojedynczej pozycji
lub niektorych pozycji szczegplowego kosztorysu ofertowego, b^,dz ich cz?sci, co nie wyklucza
prowadzenia robot budowlanych w innym zakresie. Niezaleznie od zakresu zawieszenia, zapisy ust.
1-4 znajd^ pdpowiednie zastosowanie.

§5

Nadzor inwestorski w imieniu Zamawiaj^cego pelnic b?dzie inspe.ktor nadzoru;
,  tel ; nr uprawnieh pirzynaleznosc do Izby

3.

Do przeproWadzenia odbioru i podpisania ptotokol'u.Qdbioru robot budowlanych, o ktorym mowa
w niniejsze] umowie, Zamawiaj^cy upowaznia inspektora nadzoru wskazanego w ust.l oraz
nast?puj^ce osoby: 1 , tel 2 , tel. , 3 tel.

Dla skutecznosci wystarczy dzialanie inspektora nadzoru oraz dwoch sposrod
wskazanych wyzej osob.

Osoby wskazane w zdaniu 1 s^, rowniez odpowiedzialne ze strony Zamawiaja:Cego za biez^ce
kontrolowanie przebiegu umowy oraz upowaznione do uzgadniania harmonogramu reahzacji robot
budowlanych, a takze do podpisania innych protokolow, o ktorych mowa w nirhejszej umowie, niz
wskazany w zdaniu 1. Dla skutecznosci wystarczy dzialanie dwoch sposrod wskazanych wyzej osob.
Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniern niniejsze] umowy,
w tym za biezj^ce kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokolow,
o ktorych mowa w niniejsze] umowie, uzgadniania harmonogramu reahzacji robot budowlanych, s^:
1. ^ tel , 2 ...., tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie

jednej ze wskazanych osobi
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4. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust.l-ust.3 dla swej skutecznosci wymaga
jedynie pisemnego oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie umowy.

5. Wykonawca ustanowii na potrzeby niniejszej umowy kierownika budowy w osobie: ,
- nr uprawnien budowlanych;- z dnia

- zaswiadczenie i nr wpisu na list? czionkow samorz^du zawodowego: ,

- tel. kontaktowy:

Wykonawca w dniu- zawarcia umowy przedlozyi Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce
uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz zaswiadcZenie o wpisie na list? czionkow wiasciwej
izby samorz^du zawodowego potwierdzaj^ce czlonkostwo w izbie z okreslonym terminem waznosci
oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.

Kierownik budowy posiada uprawnienia do peinienia samodzielnych-. funkcji technicznych
w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjnorbudowalnej.

6. Ewentualna zmiana kierownika budowy wskazanego w ust.5 b?dzie mozliwa pod warunkiem

posiadania przez nowego kierownika'budowy wymaganych uprawnien. Zmiana taka wymaga pisemnej
akceptacji ze strony Zamawiaj^cego.

7. Kierownik budowy zobowiq,zany jest dokonywac czynnosci zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie

przepisami prawa. Kierownik budowy.zobowi^Zany jest prowadzic dziennik budowy.

8. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadajt^cych

doswiadczenie w zakresie wykonania robot budowlanych obj?tych umow^ przy zachowaiiiu

warunkqw wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

9. Wykonawca zobowi^zany jest przediozyc Zamawiaj^cenau przed przyst^pieniem do robot imienny

(imi? i nazwisko; podstawa dysponowania) wykaz wszystkich osob, ktore b?d%braly udzial w realizacji

niniejszej umowy. O zmianach dotycz^cych wykazu osob Wykonawca zobowiq,zuje si? poinformowac

Zamawiaj^cego bez zb?dnej zwloki, na pismie. Zmiana osob podanych w wykazie jest dopuszczalna

przy uwzgl?dnieniu wymogow niniejszej umowy.

2.

3.

4.

5.

6.

§6

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?dnienieni
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. Nr 169, poz. 1650) oraz
rozporzadzenia .Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie .bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 ze zm.). Wykonawca dopelni
obowiazkow w zakresie wymagah dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy oraz warunkow
przeciwpozarowych.

Wykonawca zobowiazuje si? do umozhwienia wst?pu na teren prowadzonych robot pracownikom
organow nadzoru budowlanego oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajaeego. ,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc materialna (finansowa) za wszellde szkody powstale po stronie
Zamawiajaeego, jego pracownikow lub osob trzecich w zwiazku z wykonywanym przedmiotem
umowy.

Zamawiajacy w dniu przekazania frontu robot przekaze Wykonawcy teren przeznaczony na zaplecze
socjalno-bytowe.

Po zakohczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budo-^ oraz
teren zaplecza, o ktorym mowa w ust.4.

Wykonawca zobowiazuje si? tak zorganizowac roboty budowlane, aby zapewnic w calym pkresie
wykonywanych robot dost?pnosc do co najmniej 30 miejsc parkingowych na terenie ,obj?tym
przedmiotowa robota budowlana. Wykonawca zobowiazuje si? tak zorganizowac teren budowy, aby ■
umozhwic pracownikom pri z innym osohom dojazd na miejsca parkingowe znajdujace si? na terenie

1/
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7.

8.

9.

objgtym przedmiotowq, robots budowlan^. W przypadku'uznania przez Wykonawc? koniecznosci

wykonania i uruchorrdenia drogi tymczasbwej,- przejazdu .tymczasowego, objazdu itp., koszt, jak
i wykonanie takiego elementu pozostaje po stronie Wykonawcy. ZamawiajXcy deklaruje udzielenie

wspareia w przypadku koniecznosci dokonania uzgodnien z wiascicielami s^siednich dziaiek, jesK

zajdzie taka potrzeba

Wszelkie odpady, materialy rozbiorkowe, w tym ziemia, gruz, beton,-Wykonawca zobowi^zuje si?

w ramach wynagrodzenia calkowitego umowy wywiezc i zutylizowac, zgodnie z obowi^zuj^cymi

przepisami prawa. Wykonawca na z^danie Zamawiaj^cego zobowi%zuje si? przediozyc

Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce dokonanie utylizacji zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym

zakresie przepisami.

Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy nieodpiatne korzystanie z mediow (energia elektryczna, woda

i scieki) w zakresie niezb?dnym do realizacji umowy.

Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz

inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?da, fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni

wartosciowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w ,roku 2018, pochodz^ce z legalnego zrodla.

Materialy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze narz?dzia, sprz?t uzyty

do wykonania umowy, b?d% spelnialy wymdgi i normy okreslone w obowi^zuj^.cych przepisach,
odpowiadaly, tam gdzie jest to wymagane, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa

dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc. Na z^danie Zarnawiaj^cego Wykonawca zobowi^zuje si?

przed podpisaniem protokotu odbiom robot budowlanych okazac do wgl%du wymagane

dokumenty. . '

10. Wykonawca zpbowi^zuje si? podczas realizacji robot dostosowac ,ci?zar transportu do istniej^cej

nawierzchrii parkingowej, uwzgl?dniajac mi?dzy innymi fakt zainstalowanej pod kostk^ brukow^ p?tli

iiidukcyjnej.

11. W przypadku zniszczen/uszkodzen istnieja^cego parkingu b^dz innego mienia Zamawiaj^cego na

skutek realizacji przedmiotowej roboty budowlanej, Wykonawca zobowi^zuje si? do - odtworzenia

stanu pierwotnego.

§7
Wynagrodzenie umowy

1. Wynagrodzenie z tytulu niniejszej umowy wynosi zlptych brutto (slownie:
.1 zlotych brutto), ; zl netto, zgodnie ze szczegolowym
kosztorysem ofertowym stanowi^cym zalacznik nr 2 do umowy. z zastrzezeniem postanowien §la
umowy. Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty budowlane zgodnie z,umow^ co potwierdzi kosztorys

powykonawczy, o ktoryrn mowa w §3 ust.6.

/W przypadku, gdy obowi^zek pqdatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarow
i ustug b^dzie spoczywatna Zamawiaj^cym ust.l brzmi:

Wjnagrods^enie tytulu niniejs^ umony, wjnosi ^otych (slownie: ; t^lotych),

sypdnie s'sy^egdlowym kosytorysem ofertowym stanowic{iym tralacznik nr 2 do umom. ̂  e^astiye^eniem postanowien

^1 a 'umowy. Ninifs:ie wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztoysowym. Wykonawca otrsyma wynagrodzenie zy

faktycznie wykonane rghoty budowlane zgodnie' z umowci, co potwierdzi ' kosztotys powykonawcsy, b ktorym mowa
w §3 ust.6. Ohowicizckpodatkowy zgodnie zptZfpbtimi opodatku od towarow i uslug spoctywa na T^amawiajciym.

2:. Kwota brutto, o ktorej mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty niezb?dne do wykonania umowy,

W tym; koszty materialpw, robocizny oraz wszelkie inne koszty, a takze nalezne oplaty i podatki
zwiazane z realizacja urnbwy.

/T- {p i
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/W przypadku, gdy obowiqzek podatkowy zgodnie z ptzepisatni o podatku od towarow

i ustug b^dzie spoczywat na Zamawiajqcym w ust.2 zd, 1 in Gne dopisuje si^ „za wyjqtkxem

podatku od towatdwi ustug (VAT)"./
3. Zabrania si^ Wykonawcy realizacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot budowlanych nie

obj^tych niniejsz^ umow^ bez o^gbnej decyzji Zamawiaj^cego. Kazdorazowe odst^pstwo od
powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

4. Jezeli w okresie realizacji umowy nast^i ustawowa zmiana stawki podatku VAT przyjmuje si?

nast?puj^ce zasady.

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

- w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami obowi^zany b?dzie

odprowadzac Zamawiaj^cy - zwi?kszenie wydatku brutto po stronie Zamawiaj^cego, wynagrodzenie

netto umowy, w tym-takze wartosci, ceny netto podane w zalq.czniku nr 2 do urnowy, zostanie

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

wynagrodzenia brutto umowy/ wydatek brutto nie prZekroczyi ceny oferty netto Wykonawcy
ppwi?kszonej o podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej w dniu zlozenia oferty w zamowieniu

nrll/pn/2019.

W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do

wynagrodzenia netto umowy, w tym takze do wartosci, cen netto podanych w zai^czniku nr 2 do

umowy, zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci 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.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowy okreslone w §7 ust.l umOwy, nie narusza
przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmiatiie usta-^ o minimalnym wynagrodzeniu za prac?
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2177).

§8

Watunki i terminy platnosci

1. Zaplata z tytulu niniejszej umowy nast^ipi z doiu, w formie polecenia przelewu, na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni licz^c od daty dostarczenia
do siedziby Zamawiaj^cego prawidlowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokolu
kohcowego oraz kosztorysu powykonawczego, o ktorym.mowa w §3 ust.6 umowy, z zastrzezeniem
postanowieh ust. 7-9 niniejszego paragrafu.

2. Platnosc z tytulu realizacji niniejszej umowy nie moze przekroczyc wynagrodzenia umownego,
o ktdrym mowa w §7 ust.l, z zastrzezeniem §1 ust. 7-9.

3. Za dat? dokonania plamosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^zenia rachunku Zamawiajq.cego.
4. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym; zaplata miaia bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zaplaty.

5. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajq,cych z niniejszej umowy. przez Wykonawc? na psob? trzeci^
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

6. Faktura VAT powinna uw'zgl?dniac nast?puj^ce dane:
ISlabywca:

Narodowy Fundus\ Zdroma ̂  sied^bti w Wars^wk,

adres: ul Grdjecka. 186, 02-390 Wars:(awa,

NIP; 107-00-01-037

Odbiorda i platnik dowodu:

Slqski Oddt(ial Wojewods^ki Nhrodowego Fundm;^ Zdroma ̂  sied^^hci w Katowkach,
adres: ul. Kossutha-13, 40 —844 Katowice.
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7. Podstaw^ wypiaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia b?dzie wystawiona przez Wykonawc?
faktura.VAT oraz:

a) protokol koncowy oraz kosztprys powykonawczy, w ktorych b?d^ y^szczegolnione elementy
robot budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

b) sporz^dzone nie wczesniej riiz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczenia

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z platnokiatni wobec nich przez
Wykonawcy lub przez podwykonawcow (kazda z platnosci),

c) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafaktiirowaniu przez
nich lub pelnym obj^ciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozHczeniu tych robot do wysokosci
objetej platnosci^ koncowy, (kazda z platnosci)

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktur^ VAT dpkumentow, o ktorych mowa w ust. 7,

Zama\waj^cy jest uprawniony do wstrzymania wypiaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawc? stosownych dokumentow. WstrZymarde przez Zamawiaj^,cego.

zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawcy wymagah, o ktorych mowa w ust.7, nie skutkuje

niedotrzymaniem przez Zamawiaj^cego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do z^dania
odsetek.

9. Zamawiaj^cy jest uprawniony do z^dania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnieh

w przypadku w^tpliwosci dotycz^cych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o platnosc.

§9

Pfatnosci na rzecz podwykonawcow

1. W prz5^adku powierzenia przez Wykonawcy reaUzacji cz^sci umowy podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca. odpowiedzialny jest za zaplat? wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcy przy uwzgl^dnieniu postanowien §2 ust. 13 umowy.

2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zanaawiaj^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 zaplaty naleznego - wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajycego.

3. Zamawiajycy niezwlocznie po zgloszeniu zydania dokonania-platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawc? o zydaniu Podwykonawcy lub dalszegp Podwykonawcy oraz wezwie Wykpnawc? do
zgloszenia piseninych uwag dotyczycych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczajyc mu w tyna celu termin nie krotszy niz 7
dni od dnia otrzymania przez Wykonawc? wezwania.

4. W przypadku zgloszenia-przez Wykonawc? w terminie okreslonym w ust. 3 uwag podwazajycych
zasadnosc bezposredniej zaplaty, Zamawiajycy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeU Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaplaty lub

. b) zlozyc do depozytu sydowego kwot? potrzebny na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
. lub dalszego Ppdwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wytpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si? nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykon^ca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

5. Zamawiajycy jest zoboWyzany zaplacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, b?dace ̂ zedmiotem zydania, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub

r
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6.

7;

9.

10.

11.

12.

13.

14.

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnoso faktxir^ VAT lub rachunkiem oraz

dokumentami potwierdzaj^cymi wykonanie i odbior robot, dostaw, usiug, a Wykonawca nie zlozy
w trybie okreslonym w ust. 3 uwag, o ktorych mowa w ust 7, wykazuj^cych niezasadnosc

bezposredniej zapiaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyi^cznie nalezne -w^nagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.
Rownowartosc kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu PpdwykonaWcy, b^dz skierowanej do

depozytu s^dowego, Zamawiaj^cy potr^ca z wyhagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 5, zawieraj^ce
szczegolowe uzasadnienie zaj^tego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,

dostaw i uslug realizowanych przez Podwykonawcy lub dalszego'Podwykonawcy, prawidlowosci ich
wykonania, oraz co do wypeinienia, przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy-postanowien

Umowy o podwykonawstwo w zakresie maj^cym wplyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci maj^cych wplyw na ty wymagalnosc.

Zamawiaj^cy jest uprawniony do odst^ienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezek 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

Podwykonawca nie wykaz^ zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiaj^cy moze dokonac bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeh Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i potwierdzi zasadnosc

takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaz^ zasadnosc takiej platnosci.

Podstaw^ platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy b^dzie kopia faktury VAT lub rachunku . Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwiefdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc? lub Podwykonawcy,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodnosc z oryginalem kopia protokolu
odbioru przez Wykonawcy lub Podwykonawcy robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub uslug.

Bezposrednia platnosc dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bydzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu
opozmenia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy i bydzie
dotyczyc wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego urnowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
uslug.

Dokbnanie bezposredniej plamosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego
z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od ̂ a pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze zlozyc do depozytu sadowego kwot? potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpkwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub co dp podmiotu, ktoremu platnosc nalezy si?, co uznaje si? za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie obj?tym zdeponowana kwota zobowiazania Zamawiajacego wzgl?dem
Wykonawcy.

V
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15. Odpowiedzialnosc Zamawiaj^cego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytuiu
piatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wyl^cznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikaj^cej z niniejszej umowy.
W przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umow^ o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejsz^ umow%
Zamawiaj^cy uzna i wypiaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wyl^cznie kwot? nalezn^ na podstawie cen jednostkowych
okreslonych niniejsz^umow%

16. Koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu,
podwykonawcy lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaplat na sum^ wigksz^ niz 5% wartosci

umowy moze stanowic podstaw? do rozwi^zania umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiaj^cego oraz naliczenia katy umownej, o ktdrej mowa w §12 ust.l kt.a iimowy.

17. Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowieh publicznych nie naruszaj^ praw i obowi^zkow

Zamawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wyrukaj^cych z przepisow

art. 647' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

:§io

Zabezpieczenie nale:^tego wykonania umowy

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl,

CO stanowi 10 % ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamdwieniu nr ll/pn/2019.
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

2. W trakcie reaHzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwieh publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest
poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wjrprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rbzHczenie zabezpieczenia- dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowieh
publicznych. Zamawiaj^cemu przysiuguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia licz^c
od dnia podpisania protokolu kohcowegp. Pozostal^ cz?sc zabezpieczenia (do 30%) Zamawiaj^cy
obowi^zany jest zwrhcic Wykonawcy nie phzniej niz w 15 driiu po uplywie okresu r^kojmi za wady.

4. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz^sci), Zamawiaj^cy lue
moze zostac pozbawiony mozHwosci wyst^.pienia z roszczeniem z tytuiu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeU zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci
zabezpieczenia.

§11

Gwarancja i r^kojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl^dem Zamawiaj^cego za przygotowanie i wykonanie calosci
robht b^d^cych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca udziela 60 - miesi^cznej gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia, tj. na
wykonane roboty budowlane, a . takze na pozostale elementy zamowienia, kthre mozna obj^c
gwarancjq. i r^kojmi^ za wady, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.
Bieg okresu gwarancji i rgkojfni za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokolu odbioru robht
budowlanych, kohczy zas wraz. z uplywem 60 miesi?ey licz^c od dnia podpisania protokolu
kohcowego.

3. Wykonawca zobowi^zuje sip do bezplatnego usuni?cia w ramach udzielonej gwarancji wad fizycznych
(naprawa) lub do bezplatnebo dostarczerda rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeh wady ujawnia si?

ty
V
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:1V.

4.

5.

6.

7,

9.

w okresie udzielonej gwarancji. Termin konkretnej naprawy lub -v^miany kazdorazowo zostanie
wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiaj^cego.

Wszelkie koszty zwi^zane z wymian^ lub naprawy (w szczegolnosci koszty'robocizny, materialow),
w tym z ewentualnym transportem, -instalacja. ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowi^zuje si? wydac Zamawiaj^cemu najpozniej w dniu podpisania protokotu
odbiom robot budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotycz^ce przedmiotu umowy.
Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ bye sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane
s^ postanowieniami niniejszej umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokunientach

gwarancyjnych mog^ bye korzystniejsze od okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone
w trakcie odbiom oraz za wady powstaie po odbiorze w okresie r?kojmi za wady.

W przypadku wykrycia wady, Zamawiaj^cy zawiadomi o niniejszym pisemnie Wykonawc? w terminie

do 2 dni roboczych Kcz^c od daty ujawnienia wady, informuj^c jednoczesnie Wykonawc? o miejscu

i terminie ogl?dzin.

Zamawiaj^cy sporz^dzi prqtokot z oglfdzin, w ktorym stwierdzi istnienie wady oraz wskaze

Wykonawcy termin prze'znaczony na jej usuni?cie. Protokoi z ogl?dzin winien zostac podpisany

przez obie Strony. Usuni?cie wad zostanie stwierdzone przez Strony protokolamie.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbiom lub w okresie r?kojmi za wady, wad przedmiotu
umowy, Zamawiaj^,cemu przysluguj^ nast?puj^ce uprawmenia, przy odpowiednim uwzgl?dnieniu

zasad opisanych powyzej:

1), jezeli wady zostan£(, 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 termin do ich usuni?cia;

2) jezeli wady zostan^, ujawnione w toku czynnosci odbiorowych i nie nadajq. si? do usum?cia:
a) Zamawiajqcy moze odpowiednio obnizyc wynagrodzenie w oparciu o zalqcznik nr. 2 do umowy
-  jezeli stwierdzone wady nie uniemozUwiajq uzytkowania- przedmiotu odbiom zgodnie
z przeznaczeniem;

b) Zamawiajqcy moze rozwi^zac umow? oraz naliczyc kar? umownq^ w wysokosci okreslonej
w §12 ust.l lit.a umowy lub zaz^dac wykonania przedmiotu umowy po raz drugj wyznaczajqc
w tym celu odpowiedni termin - jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu
odbiom zgodnie z przeznaczeniem;

3) jezeli wady zostanq ujawnione w okresie r?kojmi za wady i nadajq- si? do usuni?cia, Wykonawca
usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

10. Zobowiqzania z tymlu gwarancji i r?kojmi za wady zobowiqzuje si? realizowac Wykonawca.
11. Wszelkie zgioszenia (zawiadomienia) w ramach uprawnieh gwarancyjnych Zamawiajqcego bqdz

z tytulu r?kojmi za wady wynikajqcych z- niniejszej umowy mogq bye skutecznie przekazane przez
Zamawiajqcego za posrednictwem faksu na numer: lub poczty, elektronicznej ha adres e-mail:

Fakt otrzymania zgioszenia Wykonawca obowiqzany jest natychmiast potwierdzic
za posrednictwem faksu na numer Zamawiajqcego: lub poczty elektronicznej na adres
e-mail Zamawiajqcego: O kazdej zmianie numem faksu lub adresu poczty elektronicznej
Wykonawca jest zobowiqzany niezwlpcznie poinformowac Zamawiajqcego (na pismie lub faksem lub
elektronicznie), pod rygorem uznania zgioszenia dokonanego na kontakty podane w zd.l za
skuteczne.

12. Wszelkie koszty w toku wykonywania zobowiqzah z tymlu gwarancji bqdz r?kojmi za wady, w tym
zwiqzane z wymianq lub naprawq, usum^ciern wad (w szczegolhoki koszty robocizny, materialow),
w tyni z ewenma;lnym trari|poftem, instalacjq ponosi Wykonawca.

1/
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§12

Kary umowne

1.

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

2.

3.

4."

fH

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^,zuje si?

zapiacic Zamawiaj^cemu nast?puj^c^ kar? umown^:

w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.l umowy, jezeli Zamawiaj^cy rozwi^ze
umow? z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniaj^ce rozwi^zanie

umowy rozumiec nalezy raz^ce namszenie postanowien umowy przez Wykonawc?; za raz^ce

naniszenie postanowien umowy w szczegolnosci moze zostac uznana koniecznosc wielokrotnego, tj.

wi?cej niz dwukrotnego dokonania bezposredniej zapiaty podwykonawcy lub dalszemu

pod\\^konawcy przez Zamawiaj^cego lub koniecznosc dokonania takiej zapiaty przez Zamawiaj^cego

na sum? wi?ksz^niz 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.1 umowy;

w wysokosci 200,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunkii do terminu wynikaj^cego z §3
ust.l umowy. Jezeli opoznienie przekroczy 20 dni Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozHwosc

skorzystania z prawa do rozwiqzania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej okreslonej
wust. 1 lit.a;

w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do ktoregokolwiek z terminow
w ramach gwarancji iub r?kojmi za wady, wyznaczonego Wykonawcy na podstawie §11 niniejszej
umowy;

w wysokosci 300,00 zi za kazdy przypadek braku zapiaty lub nieterminowej zapiaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
w wysokosci 100,00 zi za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
w wysokosci 100,00 zi za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
w wysokosci 100,00 zi za kazdy przjrpadek braku Zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapiaty (§2 ust.ll) wymaganej przez Zamawiaj^,cego;
w wysokosci 250,00 zi za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robot budowknych
obj?tych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiaj^cego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymt
umow^j

w wysokosci 200,00 zi za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? danej osoby
wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wyiiiaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

w wysokosci 100,00 zi za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,
o ktorych mowa w §3 ust.l2 lit. a, b lub c.

W przypadku, gdy wysokosc naUczonych kar umownych z tytulow, o ktorych mowa w ust.l ht. b-j
osi^gnie 5% wynagrodzenia brutto umowy, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, Zamawiaj^cy jest
uprawniony do rozwi^zania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci
okreslonej w ust. 1 lit a.

Termin zapiaty kary umownej wynosi 14 dni od dma skutecznego dor?czenia Stronie wezwama
do zapiaty. W razie opoznienia z zapiaty, kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze z^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, ja.k^ ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci
z wynagrodzenia);

Zaplata kary przez Wykonawc? lub potr^cenie przez Zamawiaj^cego kwoty kary z platnosci naleznej
WykonawCy nie .zwalnia Wykonawcy Z obowi^zku ukohczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobo-OT^,zan Wynikajjtcych z umowy.

Ci/.
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9.

10.

11.

W sytuacjach opisanych w ust.l lit. e,f,g Zamawiaj^cy nalicza kar? umown^ praz wyznacza Wykpnawcy
dpdatkowy termin do przedlozenia wymaganych dokumento^ lub do dokona.rua wymaganej zmiany.
W przj^adku nieprzediozenia dokumentow lub niedokonania zmiany w wyznaczonym terminie
Zamawiaj^cy po raz kolejny nalicza kary umowne zgodnie z ust.l lit. e,f,g.
W przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedtniotem umowy
innego podniiotu miz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiaj^cego podwykonawca

skierowany dp ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umow% Zamawiaj^cy nalicza karg
timown^ zgodnie z ust.l lit. h oraz wzywa Wykonawc? do usuni^cia takiego podmiotu w wyznaczonym
ternunie. W przypadku nieusunigcia W tym terminie Zamawiaj^cy nalicza ponownie kar? umownq.

zgodnie z ustl Ht. b oraz ponownie.wzywa Wykonawc? do usuni^cia.

Zamawiaj^cemu przysiuguje prawO dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego, w przypadku, gdy

zasttzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.

Rozwi^,zanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nast?puje z chwil^ zlozenia

Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwi^zaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwi^zania
umowy. W przypadku rozwi^zarda 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 rpkojmi za wady do prac dotychczas wykonanych.
Zawieszenie terminu wykonania umowy zawiesza bieg opoznienia i nakczania z tego tytulu . kar
umpwnych.

W przypadku zbiegu podstaw do rozwi^zania umowy i nakczenia kary umownej okreslonej w ust.l kt.a
niniejszego paragrafu, Zamawiaj^.cy-moze skorzystac tylko z jednej podstawy do nakczenia kary
z tytulu rozwi^zania umowy.

Sankcja w ppstaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^pienia pkokcznoki sily wyzszej
w rozumieniu przyjptym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego
przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkbm), takich jak w szczegolnoaci wojna, katastrofakie
dzialania przyrody, zamieszki ukczne,.o ile mialy wplyw na wykonanie umowy. W takim prz;^adku, o
okokcznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wpl)rwie na wykonanie umpwy Wykonawca
zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac pisemne
stanowisko Zamawiaj^cegb co do kwakfikacji zdarzenia, na jalde powoluje si? Wyl^o'^^wca, jako sily
wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale po stronie Zamawiaj^cego, jego pracownikow
lub osob trzecich w zwi^zku z reakzacj^ umowy. W terminie do 3 dni roboczych kcz^C od dnia zawarcia
umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywknej z tytulu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego
mienia; OC winno zawierac rozszerzenie OC za podwykonawcow, jezek Wykonawca b?dzie korzystal
z podwykonawcow przy realizacji zamowienia.

§14

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

Osoby biorj^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow?, a. takze maj^ce bezposredni dost?p do urz^dzeh, pomieszczeh Zamawiajq^cego
w Z'v^^zku z reakzacj^ niniejszej umowy, w tym w okresie reakzowania zobowi^zah z tytalu gwarancji
i r?kojnii za wady, zobowi^za|ie s^ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych- dotycz^cych
Zamawiaj^cego, w tym techWcznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych
osobowych podstawowych, jak i wrazkwych, uzyskanych w trakcie reakzacji umowy niezaleznie od form
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przekazania tych informacji oraz ich zrodia. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez
przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si? wykonuj%c obowiazki wynikaj^ce z niniejszej umowy

(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za namszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy,

Powyzsze kwestie uszczegoiawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanowi^ca zaiacznik nr 3 do ninieiszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze nieziozenie Oswiadczenia o zobo\wq,zaniu do zachowania

poufnosci,- o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zachodz^

przesianki do zlpzenia takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiaj^cego do naliczenia Wykonawcy katy

umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do

powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowama poufnosci

stanowi zal^cznik do Umowy o zachpwaniu poufnosci w NFZ.

3.^soby po stronie Zamawiajq.cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych
.  t^rzez Wykonawc? jako tajemniea przedsipbiorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych

■  obowi^zuj^cych przepisach, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania

^ch informacji oraz ich zrodia.
4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznai si? z klauzul^ informacyjn^ dotyczj^c^ RODO* oraz z? wypeinil

obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktorych

dane psobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji niniejszej umowy, w-przypadku, gdy

obowit^zek taki spoczywa na Wykonawcy.

*RODO - ro;^or^d;(f nie Varlammtu Europejskugo i Ratfy (UE) 2016!679 ̂  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
ji^c;^ch w ^ prt^etwan^niem danych osobouych i w sprawie swobodnego prs^plywu takich danych ora\ uchyknia
dyrektywy 95l46lWE (og6lm roscpors^cid^nie o ochronie danych) (D^. U^. UE L119 s^04.05.2016).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez

pracownikow Wykonawcy (podwykpnawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedkiada jednej z osob,
o ktorych mowa w §5 ust.2 uriiowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.

§15

Postanowienia kohcowe

Umowa niniejsza zOstala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia pubUcznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawq. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawp zamowieh pubHcznych.
Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy wymagac b?dzie formy pisemnej pod rygorerri
niewaznosci, z uwzgl?dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.

Przez dni, o ktorych mowa w niniejszej ufnowie, nalezy rozumiec dni kalendarzowe. Przez- dni
robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni od ppniedzialku do pi^tku, za
wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si? przepisy Prawa zamowieh pubhcznych
oraz Kodeksu cywilnego.

- y "i I ̂ -§P^awy sporne b?d^ rozpatrywane przez Sj^d wiakiwy dla siedziby Zamawiaj^^cego (Katowice).
' .f (f i 6. £|jmow? niniejsza sporz^dzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

^trzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.

® - 2
.§.S'-54.
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Nrzamowienia: 11/pn/2019 zal^diznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufnoSci w NFZ

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddziatem Wojewodzkim z siedzibq
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

- Sl^sklego Oddzlatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

w imieniu ktorego dziata: na podstawie petnomocnictwa nr z dnia

, zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

z siedzlbq w adres; , wplsanym do
prowadzonego przez pod numerem /jezeii

dotyczy/,

NIP: , REGON: wysokosc kapitatu zaWadowego: /jezeii dotyczy/,
w imieniu ktorego dziata:

-  zwanym dalej „Wykonawc^",

0 tresci nast^puj^cej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktorej przedrniotem jest robota
budowiana - utwardzenie nawierzchni przy parkingu wewn^trznym w Katowicach przy
ui. Kossutha 13, zwanej dalej „umowg podstawow^", Strony w celu wtasciwej ochrony danych
poufnych udost^pnianych wzajemnie w trakcie reaiizacji umowy podstawowej postanawiaj^, co
nast^puje:

§1

liekroc w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „informacje Poufne" oznaczaj^ one:
1) przekazywane Wykonawcy wszeikie informacje lub dane, na pismie iub zapisane w inny

sposob, dotycz^ce spraw, pianow dziatainosci Zamawiaj^cego iub przedsi§wzi^c
Zamawiajqcego zwi^zanych z realizacjq umowy podstawowej,

2) wszeikie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicieiami Stron w zwi^zku z reaiizacji
umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiajicego,
ktore zostaty utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowii Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia sq powszechnie znane.
lub jawne.

§2

1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaieznie od formy, w jakiej

zostaty mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyt^cznie na uzytek prowadzonej wspotpracy
w zakresie reaiizacji 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 biorqcym udziat w reaiizacji umowy
podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te s^^ niezb^dne dia prawidtowej
reaiizacji umowy podstawowej;
poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,
0 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, niepowieiania, an! niezwielokrotnlania Informacji Poufnych w jakikoiwiek

sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie na tak^ czynnosc
pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezb^dne w zwiqzku
z realizacj^ umowy podstawowej. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si^ do ujawnienia Informacji

Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom biorqcym udziat w realizacji

umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore okaz^ upowaznienie Zamawiaj^cemu

do udziatu w realizacji urnowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiajgcego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wtasny koszt wszelkich

materiatow zawieraj^cych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze wszystkimi kopiami

b^dqcymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia materiatow winien uzyskac
pisemnq akceptacj? Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowi^zkpw dotycz^cych Informacji Poufnych,
0 ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu karp umownq
w wysokosci 5.000,00 ztotych /stownie: pipe tysipcy 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek
ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiaj^cego, w terminie do 14 dni iiczqc od
daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby bior^ce udziat w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze
obejmuje wszelkie osoby wystppuj^ce po stronie Wykonawcy, w tym rowniez
podwykonawcow i daiszych 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 sip ztozyc
Zamawiaj^cemu przed przystppieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez
danp osobp. Obowi^zek powyzszy dotyczy w rownym stopniu osob wykonujqcych czynnosci
zwi^zane z wypetnianiem zobowi^zah Wykonawcy z tytutu gwarancji i rpkojmi za wady
przedmiotu umowy podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiajqcemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,
Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwotp 1.000,00 zlqtych /stownie:
jeden tysi^c 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. tiqczna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu, nie
moze przekroczyc wysokosci 50% /stownie: pipcdziesipt procent/ wynagrodzenia catkowitego
brutto wskazanego w §7 ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych, odszkodowania
za zawinione wytpcznie przez Wykonawcp ujawnienie informacji Poufnych, w wysokosci
przewyzszajpcej karp umownp, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronp
poszkodowanp z tego tytutu, przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej mowa w ust.2 iub
w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedziainosc odszkodpwawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caty czas
trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu iub wygasnipciu, a takze
w okresie gwarancji i rpkojmi, bez wzgipdu na podstawp prawnp (tak kontraktow^, jak
1 deiiktow^) i przyczynp tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest do szkod rzeczywistych.
Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedziainosci nie obejmuje:
a) przypadkow wyrzpdzenia szkody z winy umysinej;
b) innych przypadkow okreslonych bezwzglpdnie obowipzujpcymi przepisami prawa.
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8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub daisi Podwykonawcy winni zostac
zobowi^zani przez Wykonawc? do przestrzegania zobowigzan wynikajqcych z niniejszej
umowy.

§3

1.

2.

3.

c

N

K

Zobowi^zania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych
ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowi^zuj^cych przepisow prawa.
Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du b^dz Innych
uprawnionych organow do ujawnlenia jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwtocznie
zawiadomi na pismie Zamawlaj^cego przed dokonaniem ujawnlenia.
Wykonawca zobowi^zany na mocy obowi^zuj^cych przepisow prawa, wezwania s^du lub
Innych uprawnionych organow, do ujawnlenia Informacji Poufnych, b^dzle uprawnlony do
ujawnlenia Informacji Poufnej wyt^cznie w zakresie wymaganym prawem oraz zobowi^zany
do podj^cla wszelkich uzasadnionych srodkow maj^cych na celu upewnienie si?, ze
Informacje Poufne s? traktowane jako poufne.

§4

^B/ykonawca ponosi odpowledzialnosc za przestrzeganie postanowleh niniejszej umowy przez
^olch pracownikow b^dz inne osoby, ktore b?d? zaangazowane w probes reallzacjl umowy
podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow).

§5

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

I  . . . . .
ykonawca potwierdza i wyraza zgod? na to, ze nie b?dzie uprawniony do nabycia zadnych

•|raw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiajqcego lub od niego uzyskanych.
§7

1. Strony poddaj^ pod rozstrzygnl?cle sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,
wtasciwemu miejscowo ze wzgl?du na siedzlb? Zamawlaji^cego s^dowi powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie
w szczegolnosci przeplsy kodeksu cywilnego oraz Inne obowlqzuj^ce przeplsy prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

■^at^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci.
^ ̂ 'litore stanowi jej integrain? cz?sc.
"I''

Niniejsza umowa sporz^dzona zostata w trzech jednobrzmi?cych egzernplarzach, z czego dwaO n

§10

e^emplarze otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

v't^ROWNIK
v.iiiili/. Ekonemicznych
I Wyiewodzkicgo

\)\vla w KaiowicaclH8f0d®^®8^

- /'



Nr zamowiehia: 11/pn/2019 zafgcznik nr 3 do urtiowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufnoSci w NFZ

Zatacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ -wzdr Oswiadczenia

(imi^ i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachpwania poufnosci

Ja nizej podpisany,. reprezentuj^c. w dniu Wykonawc? ppdczas realizacji

umpwy na robots budowlan^ - utwardzenie nawierzchni przy parkingu wewn§trznym

w Katowicach przy ul. Kossutha 13, z uwagi na udpstppnianie Infprmacji Ppufnych,
zpbpwi^zuje si? dp:

1) zachpwania w tajemnicy wszystkich informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji

umcwy ppdstawpwej w przedhnipcie jak wyzej, niezaleznie pd fprray, w jakiej zpstaty mi
przekazane;

2) wykprzystywania infprmacji Poufnych uzyskanych pcdczas realizacji . umcwy

pcdstawpwej, c ktorej mcwa w pkt 1, wytqcznie w celu realizacji umcwy.

Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobcwych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez NarcdPwy Fundusz Zdrcwia na pptrzeby zwi^zane.z realizacjq umcwy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis
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Nrzam6wienia: 11/pn/2019
Zatqcznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o_zobowi§zaniu_d^za^howania poufno_^i _ __

KLAUZULA INFORIV^^^
DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA W SL4SKIM ODDZIALE WOJEWODZKTM NFZ DANYCH

OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAHENTA W ZWI4ZKU Z ZAWARCIEM
IREALIZACJ4 UMOWY (pzp) ^

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie
0 ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Slqskiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ, w
zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktorym mog^ sip Pahstwo
skontaktowac w nastppuj^cy sposob:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
" za pomoc^ platformy ePUAP,

■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl
• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^skl Oddziat 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
• CELIPODSTAWY 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 0 udzielenie zamowienia publicznego na robotp budowlan^ — utwardzenie
nawierzchni przy parkingu wewnptrznym w Katowicach przy ul. Kossutha 13, w siedzibie Sl^skiego
Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr postppowania: ll/pn/2019), prowadzonego
zgodnie z ustaw^ 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 mog^ bye podmioty posiadaj^ce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzuj^cego. Dane osobowe mogq zostac
przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawart umowp powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego
• ZRODLOIKATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy — rowniez podwykonawcow, w trakcie postppowania 0 udzielenie zamowienia publicznego.
• OKRESPRZECHOWYWANIA DANYCH

Panstwa dane osobowe bpd^ przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezbpdny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikaj^cy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ4

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczy przystuguje:
■ 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 zqdah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

• JNFORMACJA O WVMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dne dla realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia pubiicznego.

• INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

ORAZ PROFILOWANIA

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

(imi? i nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

0 zobowiazaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawcy podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OWNFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuje
si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej jest robota budowlana - utwardzenie nawierzchni przy parkingu
wewnftrznym w Katowicach przy ul. Kossutha 13, w okresie realizacji zamowienia, atakze po
wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi przekazane;

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

miejscowosc, data czytelny podpis

INSPEKTO.R OCHRONY DANYCH
Sl^kiego Oddziatu Wojewodzfciego

Narodowegc Fimdiis^ Zdrowia w Katowicach

^ymeh

mgr n
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Nrzamowienia: 11/pn/2019 wzor informacji, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*

w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiaj^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 zwiqzku z ninlejszym wskazuj^

ponlzej:

a) nazw? (rodzaj) towaru/ustugl, ktorego dostawa/swiadczenle b^dzle prowadzic

do powstania u Zamawlajqcego obowl§zku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow I ustug:

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

netto:

UWAGA! Zgodnie z art, 91 ustSa pzp, jezeii ziozono ofertq, ktdrej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiajpcego obowipzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiajqcy w ceiu oceriy takiej oferty doiicza do przedstawipnej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktdry miaiby obowipzek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajqc oferty,
informuje zamawiajqcego, czy wybdr oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiajgcegd
obowiqzku podatkowego, wskazujpc nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktdrych dpstawa iiib
swiadczenie bpdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje sip, iz obowiqzek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) cipzyna Zamawiajpcym w przypadku, np.:
- wewngtrzwsppinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zaipczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objqte
mechanizmem odwrdconego obciqzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfondw) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <=10 kg, takich jak: iaptopy
i notebook!; komputerdw kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wyiqcznie
komputery przenosne, takie jak: tabiety, notebook!, iaptopy.
- importu usiug iub importu towardw, z ktdrymi wiqze sip anaiogiczny obowipzek doiiczenia przez
Zamawiajpcegoprzypordwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imi^ I nazwisko upetnomocnlonego przedstawic[e|a Wykonawcy:

Data

podpis

Teresa Uzdowska



Nr zamowienia: ll/pn/2019 wzor oswiadczenia> o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

AKTUALNE OSWIADCZENIE, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia Slj^ski Oddziai Wojewodzki pn. robota budowlana - utwardzenie nawierzchni przy
parkingu wewn^trznym w Katowicach przy ul. Kossutha 13,

oswiadczam, co nast^puje:

I. OSWIADCZENIE DOTYCZ^CE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym
dotyczq,cym Wykonawcy:

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

B, Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majqcci s;astosomaniepodstawy
wjklucspnia sposrod wymknionych w art. 24 ust.. 1 pkt 12-23 ustawy Psp).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj?te'przez niego srodki s^

. wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkpdy wyrz^dzonej
przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania
oraz podj?cie konkretnych srodkow technicznych, organizacjrjnych i kadrpwych, ktore s^ odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidiowemu postgpowaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeH wobec wykonawcy, b^d^cego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^,du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

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



Nrzamowienia: ll/pn/2019 wzor o^wiadczenia, o.ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

2) Oswiadczam, ii spetniam warunek udziaiu w postepowaniu okreslony przez Zamawiaj^cego w pkt V
pkt 1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy zdblnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia).

Wykonawca winien speinic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego
doswiadczenia) polegaj^cy na nalezytym wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
upiywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziaialnosci jest krotszy - w tym okresie,
przynajmniej 1 (jednej) roboty budpwlanej (zakonczonej) zdeftniowanej w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ,
o wartosci co najmniej 30.000,00 z? brutto.

Szezegoly dotycz^ce warunku udziaiu w post?powaniu opisuje SIWZ.

II, OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU. NA KT6rEGO ZASOBYPOWOLUTE SI^
WYKONAWCA *

*jezeli nie dotyczy Wykonawey nalezy wykreslic lub wpisac „Nie dotyczy"

Oswiadczam, ie w celu wykazania speiniania warunku udziaiu w postgpowaniu okreslonego przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej (ppsiadanie wymaganego
doswiadczenia) nast^puj^cego podmiotu/podmiotow:
Lp. Nazwa/fitma oraz

adres podmiotu
REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIPG
/w zaleznosci od
podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
ppwoluje si? . na zdolnosc
zawodow^ podmiotu

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu/podmiotow, na ktorych zdolnosc zawodow^

(doswiadczenie) powoluj? si? w niniejszym post?powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia

z poSt?powania o udzielenie zamowienia, o ktorych mpwa w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp, .oraz,

ze podmiot/podmioty te spelniaj% w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich zasoby (zdolnosc zawodow^,
warunek udziaiu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upefaomocnionego przedstawiciela Wykonawey:

Data . podpis

I/"

RAOC

3sa Uzdowsks



Nr zamowienia: ll/pn/2019 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALElZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALE2;N0SCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przfekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

Oswiadczenia dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same) grupy kapitaiowej z innym

• Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym postepowaniu.

Przez grup^ kapitatowji - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16i02.2007 r. o ochronie konkurencji

i kpnsumentow (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.798) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow, ktorzy sg,

kontrolowahi w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsigbiorcg, w tym rdwniez tego

przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zarnawiaj^cego na stronie internetowej www.nfz-

katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty w post^powaniu na rdbot^ budowlan^ - utwardzenie

nawierzchni przy parkingu wewn^trznym w Katowicach ptzy ul. Kossutha 13

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

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

II., oswiadczam, iz nalezy do tej samej gtupy kapitaiowej, o ktorej mowa

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

*naleiy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania. opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem pswiadczerua moze przedstawic dowody,

ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadz^. do zaklocenia konkurencji w postepowaniu

o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data ,

podpis

mgr Te ©ijp Uzdowska



Nr zamowienia: ll/pn/2019 zafgcznik do SIWZ

TEKST ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOjy REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

Z DNIA 13.07.2001 r. W SPRAWIE METOD KOSZTORYSOWANIA OBIEKTOW I ROBOT

BUPOWLANYCH (Dz.U. Nr 80, poz. 867) *

*ir6dto; Legalis CH.Beck

nw N
mgr Teresa Uzdowska
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§ 9. W terminie 3 miesi§cy od dnia wej^cia w zycie
rozporzqdzenia jednostki organizacyjne zainteresowa-
ne udziatem w tworzeniu systemu dziatajgce na terenie
gminy, powiatu, wojewodztwa.lub na obszarze catego
kraju przekazg odpowiednio do starosty, rnarszatka
wojewodztwa, wcjewody lub G16wnego Geodety Kra

ju informacje o zatozonych i funkcjonuj^cych syste-
mach informacji o terenie wykorzystujgcych dane obli-
gatoryjne, o ktorych mowa w § 1 ust. 1.

§ 10. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogfoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budowniotwa:
J. Kropiwnicki

867

ROZPORZADZENIE MINISTRA rozwoju regionalnego I BUDOWNIOTWA

z dnia 13 lipca 2001 r.

w sprawie metod kosztorysowania oblektow 1 robot budowlanych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 gstawy z dnia 26 lutego
1982 r. 0 cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442,
z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348
i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr62, poz. 718, Nr73, poz. 852
i Nr 120, poz. 1268) zarzqdza si§, co nast§pu]e:

mi, lub opis zawierajqcy okre^lenie rodzaju, zakre-
su i standardu wykonania robot, wynikaj^cy z in-
wentaryzacji lub protokotu typowania robot.

§1.1. Rozporzqdzenie okre^la jednolite dia wszyst-
kich jednostek gospodarczych metody kosztorysowa
nia obiektow i robot budowlanych, wtym rodzaje kosz-
torysow i podstawy ich sporzqdzania.

2. Rozporzqdzenie stosuje si§ do kosztorysdw sta-
nowiqcych kalkulacj^ cen na obiekty i roboty budowla-
ne, opracowywanych przez wykonawcow robot na zq-
danie zamawiajgcego.

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory
wymagah w zakresie sposobu wykonania rdbdt
budowlanych, obejmujqce w szczegolnosci wyma-
gania w zakresie wtasciwosci materiatow, wyma-
gania dotyczqce sposobu wykonania i oceny pra-
widtowosci wykonania poszczegdinych robot,
okredlenie zakresu prac, ktore powinny bye u]§te
w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru,
wskazanie podstaw okreslajqcych zasady przed-
miarowania, a w przypadku braku podstaw — opis
zasad przedmiarowania.

3. Rozporzqdzenia nie stosuje si§ przy sporzqdza-
niu kosztorysdw:

1) opracowywanych na etapach poprzedzajqcych
opracowanie dokumentacji projektowej.

2) dotyczqcych obiektdw i robdt wykonywanych w ra-
mach eksportu budowniotwa.

3) dotyczqcych obiektdw i robdt wykonywanych na
podstawie umdw mi§dzynarodowych.

5) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania — ustalo-
ne przez zamawiajqcego dane techniczne, techno-
logiczne i organizacyjne nieokre^lonew dokumen
tacji projektowej i specyfikacji technicznej wykona
nia i odbioru robdt budowlanych, a majqce wptyw
ha wysokosc ceny kosztorysowej, oraz ustalone
przez zamawiajqcego wymagania dotyczgce me
tod i podstaw opracowania kosztorysu, w szczegdl-
nodci w zakresie formuly kalkulacyjnej oraz pod
staw ustalania cen jednostkowych lub jednostko-
wych naktaddw rzeczowych i podstaw cenowych.

§ 2. Uzyte w rozporzgdzeniu okreslenia oznaczajq:

1) katalogi — publikacje zawierajqce jednostkowe na-
ktady rzeczpwe.

2) jednostkowe naktady rzeczowe — naktady rzeczo-
we czynnikdw produkcji: robocizny (n^), materia
tow (n^). oraz pracy sprz§tu i srodkdw transportu
technoTogicznego (Og), uj§te w katalogach lub usta
lone na podstawie analizy indywidualnej.

6) dane wyjsciowe do kosztorysowania — uzgodnio-
ne, w formie protokotu, mi§dzy wykonawc^ i za-
mawiajgcym dane techniczne, technologiczne i or
ganizacyjne oraz inneniezb§dne do kalkulacji kosz
torysowej ustalenia dotycz^ce metody kalkulacji,
formuty kalkulacyjnej oraz podstaw ustalenia cen
jednostkowych lub jednostkowych naktaddw rze
czowych i podstaw cenowych.

3) dokumentacja projektowa — wymagany odr§bny-
mi przepisami projekt budowlany wraz z opisami
i rysunkami niezb§dnymi do realizacji robdt, w ra-
zie pctrzeby uzupetniony szczegdtowymi projekta-

7) przedmiar robdt — opracowanie obejrnujqce zesta-
wienie planowanych robdt w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie
podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robdt
lub szczegdtowy opis robdt obejmuj^cy wyszcze-
gdlnienie i opis czynnosci wchodzgcych w zakres

y (py-
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robot, sporzgdzone przed wykonaniem robot na
podstawie dQkumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot,.

8) obmiar robot — opracpyyanie obejrnuiqce zakres
okreslony w pkt 7, sporz^dzohe po wykonaniu ro
bot na podstawie ksipgi obmiaru,

9) koszty po^rednie — sktadnik kalkuiaoyjny ceny
kosztorysowej, uwzgl§dniajacy nieujpte w kosz-
taoh bezppsrednich koszty zaiiczane zgodnie z od-
rpbnymi przepisami do kos^dw uzyskania przy-
chbdow, w szczegdinpdei koszty ogolne budowy
oraz koszty zarzadu.

§ 3. Kosztorysy opracowuje sip metoda kalkulacji
uproszozonej lub szozegotowej.

§ 4. 1. Kalkulacja uproszczona polega na o.bliczeniu
ceny kosztorysowej jako, sumy iloczynow ustalonych
jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych,
z uwzglpdnieniem podatku od towarpw i ustug.(VAT) —
wedtug formuty: .

Ck = ELrCi + P,
gdzie: >
C|^ — oznaoza cenp kosztorysowa,
L —oznaoza liczby ustalonych jednostek przedmia

rowych.

Ci

Py —oznaCza podatek Od tpwarow i ustug (VAT).

j  oznaCza ceriy jednostkowe dia ustalonych jed
nostek przedmiarowych.

2. W zaieznpsci bd ustalonych jednostek przedmia-
rovvych kall^ulaCjp uproszczona stosuje sip przy uzyciu-
nastppujacych rodzajbw cen jednostkowych:

1) rbbbt,

2) asortymeritbw robbt,

3) pzpsci obiektbw,

-  4) obiektbw.

3. -\A/ przypadku braku w zatozeniach lub danych
wyjsciowych ustaien dotyczacych pdrpbnej — poza ce-
na jednostkowa — kalkulacji szczegbtovyej wyszczegbi-
nionych elementbw kosztbw, cena jednostkowa
uwzglpdnia wszystkie koszty robocizny, materiatbw,
pracy sprzptu i srodkbw transportu technologicznego
niezbpdnych do wykonania robbt objptych dana jed-
nostka przedmiarowa oraz koszty pobrednie i zysk.

4. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji
uproszozonej nie uwzglpdniaja podatku od towarbw
i ustug (VAT).

§ 5.1. Kalkulacja szCzegbtowa polega na obliczeniu
ceny kosztorysowej jako sumy iloczynbw: iiosci ustalo
nych jednostek przedmiarowych, jednostkowych na-
ktadbw rzeczowych i iCh ceri oraz doliczonych odpo-
wiednio kpsztbyy niateriatbw pomocniczych nieobjp-
tych naktaciami rzeczowymi, kosztbw posrednich i zy-
sku, z uwzglpdnieniern podatku od towarbw i ustug ̂
wedtug formuty:

gdzie:

Ck -
L  —

n  —

c

n " c

C|^ = E L * (n * c + Kpj + Zj) + Py

lub

Ck = E(L*n*c) + Kp + Z+Pv

oznaoza cenp kosztorysowa,
oznaoza ilosc ustalonych jednostek przedmia-
rpwych,
pznacza jednpstkowe naktady rzeczowe: robo
cizny — n^, materiatbw — n^, pracy sprzptu
i srodkbw transportu technologicznego — n^,

• oznaoza ceny jednostkowe czynnikbw pro-
dukcji obejmujace: godzinowa stawkp roboci
zny kosztorysowej.— C^, ceny jednostkowe
materiatbw — C^, ceny jednostkowe maszy-
nogodziny pracy sprzptu i srpdkbw transpor
tu technologicznego ̂  Cg,
oznaCza koszty bezposrednie na jednostkp
przedmiarowa obtjczone wg wzoru:
n + MPj) + Eng*Cs

Mpj —oznaoza koszty materiatbw pomocniczych na
c = En^ *C + E(n *0r  ' ni . , m

jednostkp przedmiarowa,
Kp — pznacza koszty pobrednie,
Kpj — oznaoza koszty posrednie na jednostkp przed

miarowa,
Z  —oznaoza zysk kalkuiaoyjny,
Zj — pznacza zysk kalkuiaoyjny na jednostkp przed

miarowa,
Py ^ oznacza podatek od towarbw i ustug (VAT),

2. Koszty materiatbw pomocniczych obticza sip ja
ko iloczyn wskaznika kosztbw materiatbw pomocni
czych, i podstawy ich naliczahia.

3. Koszty pobrednie w kosztorysie oblicza sip jakb
iloczyn wskaznika kosztbw posrednich i ustalonej pod
stawy naliczania lub ustal'a kwbtowo na podstawie pre-
liminarza.

4. W kalkulacji szczegbtowej ujmuje sip koszty
wszystkich materiatbw, ktbre zgodnie z ustaleniami
stron sa uwzglpdniane w kosztorysie. Materiaty wyta-
czone z koszto'rysu nie wchpdza w zakres ceny koszto
rysowej i sa rozliczane odrpbnie.

§ 6. 1. W zaieznosci od przeznaczehia nalezy postu-
giwab sjp jednym z nastppujacych rpdzajbw kosztory-
sbw:

1) ofertowym,

2) zamiennym,

3) powykonawczym.

. 2. Kosztorys ofertowy stanowi kalkulacjp ceny ofer-
ty i jest przygotowywany przez wykpnawcp przed wy
konaniem robbt.

3. Kosztoiys zamienny stanowi kalkulacjp dIa usta-
lenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest przygotO'^:
wywany przez wykonawcp po wykonaniu rpbbt jako
propozycja zmian kosztbrysu ofertoyvegp z uwagi na
zmiany pierwotnie przewidzianych iiosci jednostek
przedmiarowych.
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4. Kosztorys powykonawczy stanowi kalkulacj§ dia
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonane ro-
boty, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys
ofertowy, i jest sporzgdzany przez wykonawcy po wy-
konaniu robot.

§ 7. 1. Podstawy sporzqdzania kosztorysu oferto-
wego stanowig:

1) dokumentacja projektowa,

2) przedmiar robot,

3) specyfikaoje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych,

4) zatozenia wyjaciowe — przy przetargowych trybach
udzielenia zamdwienja lub dane wyjdciowe do
kosztorysowania — przy bezprzetargowych try-
bach udzielenia zamowienia,

5) ceny jednostkowe, o ktdrych mowa w § 4 ust. 2 —
dia kalkulacji uproszczonej,

6) jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w katalo-
gaoh lub ustalone na podstawie anaiizy ind.ywidu-
alnej — dia kalkulacji szezegotowej,

7) Ceny jednostkowe czynnikdw produkcji (C^, Cg)
oraz wskazniki kosztow materiatow pomocniczycn,
kosztdw posrednich i narzutu zysku.— dia kalkula
cji szczegdtowej,

8) obowigzujqce na podstawie odr§bnych przepisow
zasady obliczania podatku od towarow i ustug.

2. Podstawy sporzgdzania kosztorysu zamiennego
stanowiq:

1) dokumentacja budowy — ksi§ga obmiaru i dzien
nik budowy,

2) kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych
lub jednostkowych naktadow rzeczowych oraz cen
czynnikdw produkcji i wskaznikdw.

3. Podstawy sporzqdzania kosztorysu powykonaw-
czego stanowiq:

1) dokumentacja budowy, ktdra obejmuje dokumen
tacja projektowa, dziennik budowy i kslaga obmia-
rdw, protokoty odbiordw czasciowych i konco-
wych, operaty geodezyjne, a w przypadku realiza-
cji obiektdw metodg montazu — takze dziennik
montazu,

2) protokdt danych wyjdciowych do kosztorysowania,

3) ceny jednostkowe, o ktdrych mowa w § 4 ust. 2,
okreslone zgodnie z ustaleniami w protokole da
nych wyjsciowych do kosztorysowania — w meto-
dzie uproszczonej,

4) jednostkowe nakiady rzeczowe, ceny jednostkowe
czynnikdw produkcji, wskazniki kosztdw materia-
tdw pomdcniczych, kosztdw posrednich i narzutu
zysku okreslone zgodnie z ustaleniami w protokole
danych wyjsciowych do kosztorysowania —w me-
todzie szczegdtowej,

5) obowiazujaee na podstawie odrabnych przepisdw
zasady obliczania podatku od towardw i ustug.

§ 8. 1. Ceny jednostkowe stosowane w kalkulacji
metodq uproszczong ustala si§ na podstawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robdt,

2) publikowanych informacji o cenach jednostko
wych,

3) dwustronnych negocjacji.

2. 0 wyborze rodzaju cen jednostkowych stosowa-
nych w kalkulacji oraz podstaw ich ustalahia decyduja
postanowienia zatozeh lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania.

§ 9. 1. Jednostkowe naktady rzeczowe robocizny
ujate w katalogach lub obliczone na podstawie anaiizy
indywidualnej okreslaja ilosci roboczogodzin dotyczg-
ce wszystkich czynnodci, ktdre sg wymienione w szcze-
gdtowych opisach robdt wyszczegdlnionych pozycji
kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnodci po-
mocniCze.

2. Jednostkowe naktady rzeczowe materiatdw uj§-
te w katalogach lub obliczone na podstawie analiz in-
dywidualnych pkreslaja ilosci wyszczegdlnionych ro-
dzajdw materiatdw, wyrobdw lub prefabrykatdw nie-
zb§dnych do wykonania robdt obj§tych wyszczegdl-
nionymi pozycjami kosztorysowymi, z uwzglgdnie-
niem ubytkdw i odpaddw w transporcie i w procesie
wbudowania.

3. Jednostkowe naktady rzeczowe pracy sprzatu
i srodkdwtransportu technologicznego ujftew katalo
gach lub obliczone na podstawie anaiizy indywidualnej
okreslajq ilosci maszynogodzin pracy wymienionych
jednosteksprzatowych, niezbadnych do wykonania ro
bdt objatych wyszczegdlnionymi pozycjami kosztory
sowymi, z uwzgladnieniem przestojdw wynikajgcych
z procesu technologicznego.

§ 10. 1. Godzinowa stawka robocizpy kosztoryso-
wej obejmuje wszystkie sktadniki zaliczane do wyna
grodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wyna-
grodzen, a w szczegdinosci:

1) ptace zasadnicze,

2) premie regulaminowe,

3) ptace dodatkowe (dodatki stazowe, inne dodatki re
gulaminowe),

4) ptace uzupetniajqce (wynagrodzenia za urlopy i in
ne ptatne nieobecnosci, zasitki chorobowe, odpra-
wy emerytalne, nagrody jubileuszowe),

5) obligatoryjne obcigzenia ptac,

6) odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeh socjal-
nych.

2. Ceny jednostkowe materiatdw przyjmuje sia tqcz-
nie z kosztami zakupu, bez podatku od towardw i ustug,
z wyjatkiem przypadkdw, gdy wykonawca lub objate
kosztorysem roboty sa zwolnione z tego podatku.
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3. Cena jednostkowa maszynogodziny pracy jedno-
stek sprzgtowyeh lub ^rodkdw transpprtu technolo-
gicznego obeimuje:

1) kosztorysowq ceng pracy jednostki sprzgtowe] lub
transportowej wraz z kosztami obstugi etatowej,

2) koszty jednorazowe, uwzglgdniajgce koszty prze-
wozu sprzgtu lub srodkowtransportu z bazy na bu-
dowg i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu
pracy albo przezbrojenie.

§  11. 1. Ceny jednostkowe czynnikow produkcji
ustala sig na podstawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji o cenach rynkowych
czynnikow produkcji,

3) dwustronnych uzgodnien.

2. 0 wyborze sposobu i podstawy ustalenia cen
jednostkowych czynnikow produkcji decydujg posta-
nowienia zatozeh lub danych wyj^ciowych do koszto-
rysowania.

§ 12. 1. Wskazniki kosztow materiatdw pomocni-
czych ustala sig na podstawie:

1) katalogow lub innych publikowanych informacji,

2) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

3) dwustronnych uzgodnien.

2. Wskazniki kosztow posrednich ustala sig na pod
stawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji,

3) dwustronnych uzgodnien.

3. Zysk w kosztorysie przyjmuje sig kwotowo lub
oblicza jako iloczyn wskaznika narzutu zysku i podsta
wy jego naliczania.

4. 0 sposobie kalkulacji kosztow posrednich i zy
sku, wysoko^ci wskaznikdw oraz podstawie naliczania
kosztow posrednich i zysku decydujq postanowienia
zatozeh lub danych wyjsciowych do kosztorysowania.

§ 13. 1. Kosztorys obejmuje:

1) strong tytutowq,

2) ogoing charakterystykg obiektu budowlanego lub
robot budowlanych,

3) przedmiar lub obmiar robdt,

4) kalkulacjg metodq uproszczong lub metodq szcze-
gdtpwq,

5) zatqcznjki do kosztorysu:
a) zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania lub

protokot danych wyjsciowych do kosztorysowa
nia.

b) w miarg potrzeby, analizy dotyczqce indywidual-
nego ustalania jednostkowych naktaddw rzeczo-
wych, kalkulacje wtasne wykonawcy robot oraz
preliminarz kosztow posrednich.

2. Strona tytutowa kosztorysu zawiera:

1) okreslenie rodzaju kosztorysu,

2) nazwg przedmiotu kosztorysowania,

3) okreslenie lokalizacji budowy,

4) nazwg i adres zamawiajqcego,

5) nazwg i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,
nazwiska z okresleniem funkcji osdb, ktore sporzq-
dzity kosztorys, oraz ich podpisy,

6) Ceng kosztorysowg,

7) datg opracowania kosztorysu,

8) nazwg jednostki, ktora wykonuje roboty lub oferu-
je ich wykonanie,

9) ewentualnie klauzulg o uzgodnieniu kosztorysu
przez zamawiajgcego i wykonawcg,

3. Ogolna charakterystyka obiektu lub robot zawie
ra krdtki opistechniczny wrazz istotnymi parametrami,
ktore okreslajg wielkosc obiektu lub zakres robot bu
dowlanych.

4. Przysporzedzaniu przedmiaru lubobmiaru robot
nalezy kierowadsig przyjgtymi zasadami obliczania ilo-
sci robot podanymi w katalogach, innych ustalonych
przez strony publikacjach lub w spec\^ikacjach tech-
nicznych wykonania i odbioru robot.

5. Kazdy jednpstkowy naktad rzeczowy wystgpujg-
cyw kalkulacji szczegctpwej posiada swojg iderit^ika-
cjg w postaci podania ppdstawy jego ustalenia.

6. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone
w kosztorysie zaokr^gla sig do petnych groszy.

7. 0 ostatecznej formie i szczegotowym zakresie
kosztorysu decyduje wodniesieniu do kosztorysu ofer-
towego zamawiajqcy — wzatozeniach wyjsciowych do
kosztorysowania, a w wypadku pozostaiych rodzajow
kosztorysdw — zamawiajgcy i wykonawca w wyniku
dwustronnych uzgodnien —w protokole danych wyj
sciowych do kosztorysowania.

§ 14. Skutki kosztowe warunkow wykonywania ro-
b6t odbiegajecych od przecigtnych uwzglgdnia sig
w kalkulacji uproszczonej w cenach jednostkowych,
a w metodzie szczegotowej — w naktadach rzeczo-
wych, stawkach robocizny kosztorysowej, kosztach po
srednich lub zysku.

§ 15. Rozporzgdzenie wchodzi w zycie po uptywie
60 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa:
J. Kropiwnicki


