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robota budowlana - modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego
w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych
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4) Przedmiar robdt (dot. zadania nr 2).

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (dot. zadania nr 1 i zadania nr 2).
7. wz6r umowy wraz z zai^cznikiem nr 3 do umowy (wzdr Umowy o zachowaniu pou&o§ci w NFZ)

8. wz6r informacji, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp

9. wz6r o^wiadczenia, 0 ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

10. wzdr o^wiadczenia - grupa kapitalowa

11. klauzula informacyjna RODO
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I. Nazwa ffirma") oraz adres Zamawiaiacego

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

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

II. Trvb udzielenia zamdwienia

Post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwied publicznych (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1579).

Numer post^powania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 13/pn/2018. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.

Rodzaj zamdwienia: robota budowlana.

Terminologia

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

naleiy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa
jest 0 "Zamawiaj^cym", nale^ przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Fimduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub ^Igski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" naleiy przez to rozumied dni
kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o „ro^orz^dzeniu Ministra
Rozwoju w sprawie dokumentdw" nale^ przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo^e t^dai zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz.U. poz, 1126).

III. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana polegaj^ca na modemizacji instalacji oswietlenia podstawowego
w budynku A oraz instalacji elektiycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy
ul. Kossutha 13 w Katowicach, zgodnie z zasadami okredlonymi w SIWZ.

Kod Wspdlneeo Slownika Zamdwien (CPV):

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 Roboty budowlane wykodczeniowe, pozostale
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

45000000-7 Roboty budowlane

45314310-7 Ukladanie kabli

45315600-4 Instalacje niskiego napi?cia

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Przedmiot zamdwienia obeimuie swvm zakresem dwa zadania:

Zadanie nr 1: modemizacja instalacji oSwietlenia podstawowego ci^gdw komunikacyjnych i pomieszczen
biurowych w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach;
Zadanie nr 2: modemizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B
przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (wykonanie nowych obwoddw gniazd 230 V w pomieszczeniach
gospodarczych na 6 kondygnacjach budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach oraz rozdzielenie ismiej^cych
obwoddw 230 V w budynku B).

Na opis przedmiotu zamdwienia sklada sie:

1) formularz opis przedmiotu zamdwienia, w tym Zestawienie gidwnych materialdw/urz^dzen dotycz^cych
zadania nr 1;
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2) dokumentacja projektowa:

a) Prqjekt budowlany/wykonawczy autorstwa mgr inz. Mireusza Janoszka (dot. zadania nr 1);

b) Rzuty kondygnacji (dot. zadania nr 2);

c) Przedmiar robot (dot. zadania nr 1);

d) Przedmiar robdt (dot. zadania nr 2).

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (dot. zadania nr 1 i zadania nr 2), w skrdcie;

STWiOR.

Opis przedmiotu zamdwienia okre^la standardy jakoSciowe, o ktdrych mowa w art.91 ust.2a pzp.

Uwaga!

•W formularzu opis przedmiotu zamdwienia w Zestawieniu gldwnych materiaidw/urz^dzen dotycz^cych zadania

nr 1, Wykonawca jako tre§d oferty winien podad nazw^ producenta, a takte nazw? modelu oferowanego

materiahi/urz^dzenia. Wykonawca winien zai^czyd do ww. Zestawienia gldwnych materialdw/urz^dzen karty

katalogowe oferowanych materialdw/urz^dzen, ktdre rdwnie^ b^d§ stanowily tre^d oferty. Karty katalogowe naleiy

zto^yd podpisane przez Wykonawc? (jako treSd oferty).

•W pr^adku rdmic merytorycznych pomi?dzy tre^ci^ dokumentacji projektowej b^dz STWiOR a tre^ci^

pozostalej cz^sci SIWZ, pierwszenstwo majq zapisy pozostaiej czfici SIWZ.

•Wykonawca winien niezwlocznie zgtosid Zamawiaj^cemu w trybie art. 38 pzp wszelkie w^tpliwo^ci odnosz^ce si?

do opisu przedmiotu zamdwienia, w tym do dokumentacji projektowej i STWiOR, w szczegdlno^ci wszelkie

dostrzezone bi?dy, wewn?trzne sprzecznoSci, niezgodno^ci, czy niekonsekwencje.

•W przypadku jakichkolwiek pytan b^dz w^tpIiwoSci, Wykonawca winien na podstawie art.38 ust.l ustawy Prawo

zamdwied publicznych zwrdcid si? do Zamawiaj^cego z wnioskiem o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy

udzieli wyja^nied zgodnie z procedure okreSlon^ w przepisach cyt. ustawy.

Uwaga! Autor/autorzy dokumentacji projektowej oraz STWiOR nie s^ upowainieni do udzielania jakichkolwiek
informacji Wykonawcom.

2. Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okre§lonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik do
niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okreSla warunki ewentuataej zmiany tre^ci umowy.
Niniejsza SIWZ we wzorze umowy okre^la takie:

a) wymagania dotycz^ce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s^ roboty budowlane, ktdrych
niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrze2:en lub sprzeciwu,
b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s^ dostawy lub ushigi, ktdre, z uwagi na
wartoSd lub przedmiot tych dostaw lub uslug, nie podlegaj^ obowi^zkowi przedkladania Zamawiaj^cemu.
Wzdr umowy okre^la zasady zawierania umdw o podwykonawstwo zardwno w przedmiocie robdt budowlanych, jak
i w przedmiocie dostaw i ushig.

Obowi^zek przedkladania umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem S4 dostawy lub ushigi nie dotyczy
umdw o podwykonawstwo o warto^ci mniejszej niz 0,5% warto^ci umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy
okreSlonego w §7 ust.l umowy - ceny oferty), a takze umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot jest inny niz
polegaj^cy na dostawie opraw/paneli oi^wietleniowych. Wyl^czenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o warto^ci wi?kszej nii 50.000,00 zlotych (brutto).

3. Przedmiot rdwnowaaiv/Rozwiazaniardwnowa^ne.

Zgodnie z art.29 ust.3 pzp przedmiotu zamdwienia nie moima opisywac przez wskazanie znakdw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, irddla lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ushigi dostarczane
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przez konkretnego Wykonawc?, jeieli mogioby to doprowadzid do uprzywilejowania lub wyeliminowania

niektdrych wykonawcdw lub produktdw, chyba ±e jest to uzasadnione specyfik^ przedmiotu zamdwienia

i Zamawiaj^cy nie moiie opisad przedmiotu zamdwienia za pomoc^ dostatecznie dokladnych okre^len, a wskazaniu

takiemu towarzysz^ wyrazy "lub rdwnowatoy".

Maj^c na uwadze powyisze, ZamawiaJ^cy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawc? przedmiotu rdwnowa^mego

do opisanego w SIWZ z zachowaniem zasad i przy spelnieniu wymogdw opisanych w SIWZ.

Przyjmuje si?, ii wskazaniu takiemu towarzysz^ wyrazy „lub rdwnowaine".

Zgodnie z art.30 ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry powohije si? na rozwi^zania rdwnowame opisywanym przez

Zamawiaj^cego, jest obowi^zany wykazad, ie oferowany przez niego przedmiot zamdwienia spelnia wymagania

okre^lone przez Zamawiaj^cego.

Zgodnie z art.30 ust.4 pzp, rdwnie^ w zakresie norm, jakimi opisano przedmiot zamdwienia, dopuszczone zostaj^

rozwi^zania rdwnowa^ne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysz^ wyrazy „lub rdwnowaine".

Spelnienie warunku rdwnowaimo^ci Wykonawca zobowi^zany jest wykazad na wypelnionym, podpisanym

i zal^czonym do oferty formularzu opis rdwnowajMo^ci. Formularz opis rdwnowaino^ci naleiy wypelnid przy

uwzgl?dnieniu wskazdwek zawartych w niniejszej SIWZ, a takZe w treSci samego formularza.

Zamawiaj^cy dopuszcza mo2:liwoSd zaoferowania przedmiotu rdwnowa:^ego/rozwi4zan rdwnowatoych

w odniesieniu do opisanych w SIWZ, tj. w Projekcie budowlanym, STWiOR, b^di przedmiarze robdt.

RdwnowaZno^d dotvczv:

1) materialdw/urz^dzen opisanych w skladaj^cej si? na SIWZ dokumentacji projektowej h^di w STWiOR.
Dopuszcza si? zaoferowanie przez Wykonawc? przedmiotu rdwnowatoego do opisanego w SIWZ
w zakresie, w jakim wskazano nazw?/producenta, materiahi/urz^dzenia (oprawy/panele o^wietleniowe LED).
W celu wykazania rdwnowatoo^ci, Wykonawca winien wypelnid i zal^czyd do formularza oferty formularz opis

rdwnowaznoSci - Cz?^d A Przedmiot rdwnowainy.

Wykonawca wypelniaj^c CzfSd A formularza opis rdwnowa^o^ci winien:

a) wskazad nazw? oferowanego przedmiotu rdwnowainego,

b) wskazad nazw? producenta oferowanego przedmiotu rdwnowaimego oraz

c) przedstawid opis oferowanego przedmiotu rdwnowamego.

Opis oferowanego przedmiotu rdwnowatoego winien wykazad (udowodnid) rdwnowaino^d, tj. wykazad,
ii oferowany przedmiot rdwnowainy posiada wla^ciwo^ci techniczne, funkcjonalne i jako^ciowe na poziomie nie
gorszym od wlaSciwo^ci technicznych, funkcjonalnych i jako^ciowych reprezentowanych przez odpowiadaj^cy mu
przedmiot wskazany w SIWZ.

Przy ocenie rdwnowa^no^ci w zakresie zadania nr I Zamawiajgcy b?dzie bral pod uwag? rdwniei zloz:one przez
Wykonawc? Zestawienie gldwnych materialdw/urz^dzeh dotycz^ce zadania nr 1, w tym karty katalogowe.
Parametry oferowanego przedmiotu brane pod uwag? przy ocenie rdwnowaZno^ci zostan^ odniesione do opisanych
w niniejszej SIWZ, w tym do opisanych w Zestawieniu gldwnych materialdw/urz^dzen dotycz^cym zadania nr 1.
W Zestawieniu gldwnych materialdw/urz^dzen dotycz^cym zadania nr 1 Zamawiaj^cy wskazal/opisal wymagane
parametry gldwnych materialdw/urz^dzen oraz opisal dopuszczalne odst?pstwo od wyspecyfikowanych
parametrdw.

2) norm, w tym PN-EN, PN-IEC, PN-E, PN-HD wskazanych w skladaj^cej si? na SIWZ dokumentacji projektowej
b^dzw STWiOR.

Wsz?dzie tam, gdzie w SIWZ pojawia si? odniesienie do konkretnej normy, przyjmuje si?, it odniesieniu takiemu
towarzyszq wyrazy „lub rdwnowaine" - dopuszcza si? rozwi^zania rdwnowaiaie opisanym przez Zamawiaj^cego.
Wykonawca, ktdry powohije si? na rozwiqzania rdwnowazne opisywanym przez Zamawiaj^cego, jest obowiqzany
wykazad, ie oferowana przez niegp robota budowlana spelnia wymagania okre§lone przez Zamawiaj^cego.
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W tym celu Wykonawca winien wypeini6 i zaiqczyd do formularza oferty formularz opis rdwnowa^no^ci - Cz^id

B Rozwi^zania rdwnowa^ine.

Wykonawca wypeiniaj^c CzfSd B formularza opis rdwnowaaiofoi winien:

a) wskazad nazw? normy/norm - rozwi^ania rdwnowaaiego oraz

b) podad opis oferowanego rozwi^zania rdwnowaznego,

w odniesieniu do norm wskazanych w SIWZ.

Opis oferowanego rozwi^zania rdwnowaftiego winien wykazad (udowodnid) rdwnowamo^d rozwi^zania, ktdre

wirmo byd na poziomie nie gorszym nii normy wskazane w SIWZ.

Uwaga: Formularz opis rdwnowaino^ci nalezy wypelnid i podpisad w przypadku oferowania przedmiotu

rdwnowamego/rozwi^zan rdwnowatoych. Niewypelnienie b^di niezal^czenie do oferty formularza opis

rdwnowaimofoi oznacza, ii Wykonawca oferuje przedmiot zamdwienia/normy (rozwi^ania) zgodne ze

wskazanymi w SIWZ.

4. Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o prace (art. 29 ust.3a nzp")

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisie przedmiotu zamowienia na uslugi lub roboty budowlane
wymagahia zatrudnienia przez wykonawcf lub podwykonawc^ na podstawie umowy o prac^ osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega

na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502, z pozn. zm.).

Przez czynnofoi, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie si^

wszystkie czyimofoi fizyczne w ramach robdt instalacyjnych, w tym demontaz starych opraw o^wietleniowych,

monta^ opraw o^wietleniowych, pomiary, roboty elektryczne towarzysz^ce, roboty wykoAczeniowe towarzyszqce,

opisane w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robdt, oraz w STWiOR, wykonywane bezpo^rednio

przez pracownikdw fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie

wykonywania robdt budowlanych (uslug) obj?tych przedmiotem zamdwienia, z wyl^czeniem czynnofoi

polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

Powy^szy 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 specjalno^ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeh elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen), kierownika robdt b^di inne osoby pelni^ce samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym przez osob^

z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzeh instalacji i sieci na stanowisku dozoru, a takie nie obejmuje

przypadkdw wykonywania ̂wiadczenia osobifoie przez przedsifbiorc? prowadz^cego dzialalno^d gospodarcz^.

Wymdg zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktdrym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwieA

publicznych, dotyczy czyrmofoi wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy na roboty budowlane, nie

zaS w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a nzp. wskazuie sie:

1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: najpdzniej w dniu
zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleinoSci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez
Wykonawcf, czy podwykonawc?) przedlo^y Zarnawiaj^cemu (jednej z osdb wskazanych w §5 ust.l umowy)
o§wiadczenie, it osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czyimo^ci, co do ktdrych
przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b^d^ zatrudnione na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. O^wiadczenie (kompleme

o^wiadczenie) winno zawierad rdwniez imi? i nazwisko osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prac? wraz
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ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynno^ci, rodzaju umowy o prac?, dokiadne okre^lenie

podmiotu skiadaj^cego o^wiadczenie, dat^ zioi:enia o^wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zloienia

oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Uprawnienia Zamawiaj^cego w zakresie kontroli spehiiania przez Wykonawc? wymagan, o ktdrych mowa

w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spebiiania przez

Wykonawcf (lub podwykonawc?) wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp, dokumentowanych za

pomoc^ o^wiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1):

a) moi:liwo^6 i^dania poSwiadczonej za zgodno§6 z oryginatem odpowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii umowy/um6w o prac? os6b wykonuj^cych w trakcie realizacji zamdwienia

czynnosci, ktdrych dotyczy wymienione w ust.21 o^wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopia

umowy/um6w powinna zostad zanonimizowana (tj. w szczegdlno^ci bez adresdw, nr PESEL

pracownikdw) w sposdb zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami

RODO. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak; data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o prac? powinny byd mo4;liwe do zidentyfikowania;

b) mozliwodd i^dania zaSwiadczenia wla^ciwego oddziahi ZUS, potwierdzaj^cego oplacanie przez

Wykonawcy lub podwykonawc? skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na

podstawie umdw o prac? za ostatni okres rozliczeniowy;

c) moiliwo§d z^dania po^wiadczonej za zgodno^d z oryginatem odpowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawcy kopii dowodu potwierdzaj^cego zgteszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczen,

zanonimizowana w sposdb zapewniaj^cy ochrony danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami

RODO. Imiy i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

d) mozliwo^d i^dania wyJaSnien w przypadku w^tpliwotei w zakresie potwierdzenia spehiiania wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracy;

e) mo^liwo^d zwrdcenia siy do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku

powziycia uzasadnionych w^tpliwotei co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcy lub

podwykonawcy.

Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a takze wyja^nienia, o ktdrych mowa pod lit.d Wykonawca przedteiy
Zamawiaj^cemu na kaide wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy lub podwykonawcy
os6b wykonuj^cych w trakcie realizacji umowy czynnotei, co do ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracy.

3) Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: opisana we wzorze umowy
moiliwo^d rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezteienia w terminie kompletnego
o^wiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1) oraz obowi^zek zaplaty kary umownej za kazdy dzieh niezatrudniania
w oparciu o umowy o pracy osoby wykonuj^cej czynnotei, co do ktdrych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracy w rozumieniu kodeksu pracy, a takie obowi^zek zaplaty kary umownej za kaidy
dziefi opdznienia w przedloieniu w terminie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2) lit. a, b lub c, bgdz za kaidy
dzien opdznienia w przedloieniu w terminie wyja^nieh, o ktorych mowa w pkt 2) lit.d.

4) Rodzaj czynnosci niezbydnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotyczy wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy lub podwykonawcy os6b wykonujqcych czynnoici w trakcie
realizacji zamdwienia: zgodnie z pkt III pkt 4 SIWZ.

5. Warunki gwarancii i rekoimi za wadv:

Wykonawca winien udzielid gwarancji i rykojmi za wady przedmiotu zamdwienia, tj. na wykonane roboty
budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materialy/urac^dzenia, a takie na pozostate elementy
zamdwienia, ktdre moina obj^d rykojmi^ i gwarancji, na warunkach okreilonych we wzorze umowy.
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Wykonawca winien zaoferowa6 okres gwarancji i r^kojmi za wady nie krdtszy mi 60 miesifcy i nie dhi:^szy nii 84
miesi^ce.

Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania danego protokohi odbioru robdt

budowlanych (dotycz^cego danego zadania), konczy za^ wraz z uplywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu

gwarancji i r?kojmi za wady licz^c od dnia podpisania protokohi koAcowego.

Wykonawca winien podad (w miesi^cach) oferowany okres gwarancji i r?kojmi za wady w formularzu oferty.

/Patrz formularz oferty oraz pkt XIII SIWZ (kryterium II oceny ofert)./

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

okreSlonych w umowie.

6. Warunki platno^ci: warunki platnp^ci zostaly okre^lone we wzorze umowy.

7. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mo^;liwo^ci skladania ofert czp^ciowych. Wyodr?bnienie w ramach przedmiotu

zamdwienia dw6ch (2) zadaA nie oznacza podziahi zamdwienia na cz?^ci z dopuszczeniem skladania ofert
cz?^ciowych. Wykonawca sklada jedn^ ofert? na calo^d zamdwienia. Podzial na zadania ma charakter

porz^dkowy.

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwo^ci skladania ofert wariantowych.

3) Zamawiaj^cy nie przewiduje moz;liwoSci udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art, 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
4) J?zyk post?powania.

Wyja^nia si?, ii 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 zamdwied publicznych wi^e si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t), ktdra formuluje zasad? uiywania j?zyka

polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku
polskim w art. II stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen

pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginalu zgodnie z przepisami o normalizacji.

8. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp Wykonawca moze powierzvd wykonanie cz?^ci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp ̂ ^da wskazania nrzez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawc? firm
podwvkonawcdw (patrz: formularz oferty).

3) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwieA na roboty budowlane, ktdre maj^ byd wykonane
w miejscu podlegaj^cym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy 2^da, aby przed
przyst^pieniem do wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile s^ ju2; znane, podal nazwy albo imipna
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 tak^e przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,
ktdrym w pdmiejszym okresie zamierza powierzyd realizacj? robdt budowlanych.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.l, w celu wykazania spehiiania
warunkdw udziahi w post?powaniu, Wykonawca jest obowi^any wykazad Zamawiaj^cemu, is proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spebiia je w stopniu nie mniejszym nii podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Uwaga; stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umow? o Dodwvkonawstwo nalezy rozumied umow? w formie pisenmej
o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem 34 uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiqce cz?^d zamdwienia
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publicznego, zawart^ ini?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a innym podmiotem (podwykonawc^), a w przypadku

zamdwien publicznych na roboty budowlane takze mi?dzy podwykonawc^ a dalszym podwykonawc^ lub mi^dzy dalszymi

podwykonawcami.

W zwi^ku z powy;iszyin podwykonawc^ w niniejszym zamdwieniu nie b?dzie producent materiaidw/urz^dzen, ani ̂ laden iimy

podmiot, od ktdrego Wykonawca zakupil towar w celu dalszej odsprzedazy, o ile zakup nie zostai dokonany wyi^cznie w celu

wykonania niniejszego zamdwienia.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia; zamdwienie winno zostad wykonane w terminie do dnia 31.12.2018 r.

Zamawiaj^cy przekaie Wykonawcy front robdt w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy.

Przekazanie frontu robdt winno zostad potwierdzone przez Strony protokoiem przekazania frontu robdt.

W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ harmonogram realizacji robdt

budowlanych.

W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^any jest przedstawid

Zamawiajqcemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okre^lonych we

wzorze umowy.

Pozostale terminy okresla wzor umowy.

2. Miejsce realizacji zamdwienia: budynek A i budynek B przy ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

V. Warunki udziaiu w postenowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegad si? Wykonawcy, ktdrzy:

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spehiiaj^ warunki udziaiu w post?powaniu, o ile zostaiy one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

0 zamdwieniu.

W niniejszym postfpowaniu stawia si^ warunek udziaiu w post^powaniu dotyczqcy sytuacji finansowej oraz

warunek udziaiu dotyczqcy zdoinoici zawodowej (posiadanie wymaganego doSwiadczenia).

Ad.l) Art. 22 ust.1 nkt 1 pzp - niepodleganie wvkluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzid podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-pkt

23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ oSwiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt I ppkt 1 SIWZ, za^ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

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

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mo4e przedstawid

dowody na to, ze podj?te przez niego ^rodki s§ wystarczajqce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci

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

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

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

ktdre sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub

nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, je2:eli wobec Wykonawcy,

b?d4cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie

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

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

podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w Jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udziaiu
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w post?powaniu, zamieszcza 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 moze wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post^powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spetnianie warunku udzialu w postepowaniu okre^lonego przez
ZamawiaiacegQ w ostoszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ.

a) Art. 22 ustlb pkt 2 pzp - warunek udziatu w postfpowaniu dotycz^cy sytuacji finansowej.
Wykonawca winien wykazad posiadanie srodkdw finansowych w wysokoici co najmniej 100.000,00 zlotych lub
zdolno^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym nit 100.000,00 zlotych, w okresie nie wcze^niejszym niz
1 miesiqc przed uplywem terminu sktadania ofert.

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca
sklada oSwiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego
dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub Iit.b SIWZ.

b) Art. 22 ustlb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv zdolno^ci zawodowei.

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotycz^cego zdolno^ci zawodowej (posiadania
wymaganego do^wiadczenia), a opisanego ponii:ej, Wykonawca sklada o^wiadczenie o spelnianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt I ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 Iit.c
i lit.d SIWZ.

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolno^ci zawodowej (do^wiadczenia) polegaj^cy na nalezytym
wykonaniu nie wcze^niej ni^; w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym okresie przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej (zakonczonej)

polegaj^cej na wykonaniu co najmniej 100 punktdw o^wietlenia na co najmniej dwdch kondygnacjach
budynku.

Wykaz wykonanych robot budowlanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz robdt budowlanych wraz
z podaniem ich rodzaju, warto^ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly
wykonane, z zal^czeniem dowoddw okreilaj^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 ktdrych mowa, s^ referencje b^di inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jei:eli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - inne dokumenty.

Uwasa!

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

♦ Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych wartoSd, Wykonawca wpisuje kwot^ brutto w zlotych za
wykonan^ robot? budowlan^.

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

. ♦Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych miejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres wykonania
roboty budowlanej.
♦ Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych podmiot, na rzecz ktdrego robota zostala wykonana,
Wykonawca podaje nazw? lub fum? oraz adres lub siedzib? tego podmiotu.
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♦Jeieli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc^ zamdwieA bylby szerszy (np. obejmowalby
inny rodzaj zambwienia bqdi iime roboty budowlane), Wykonawca winien wyodr^bnib i podab dane dotycz^ce
jedynie wykonanej roboty budowlanej zdefiniowanej powyiej. W przvpadku podawania warto^ci Wvkonawca
winien vypisab zarbwno kwot^ stanowiaca warto^b cateeo zambwienia. iak i warto^b samei robotv budowlanei
zdefiniowanej powv^ei.

♦ Wykonanie kaiidej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostab po^wiadczone dowodem.
Wykonawca przedstawia zatem wykaz robbt budowlanych z zat^czeniem dowodbw okre^laj^cych, ^e roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym, ze roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.

2. W przypadku Wykonawcbw wspblnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zambwienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktbrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnib kai:dy

z Wykonawcbw wspblnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zambwienia;
b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktbrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ - wystarczy spelnienie

go wspblnie przez Wykonawcbw ubiegaj^cych si? o zambwienie (jako suma posiadanych ^rodkbw
finansowych lub zdolno^ci kredytowej), co oznacza, iZ warunek moie spelnib jeden z Wykonawcbw,
l^cznie dwbch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

c) warunek udzialu w post?powaniu, o ktbrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ, winien spelnib
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcbw wspblnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zambwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcbw powinien posiadab wymagane do^wiadczenie (brak moiiliwo^ci
sumowania zdobo^ci zawodowej - do^wiadczenia).

3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktbrym: Wykonawca maze w celu potwierdzenia spelniania warunkow
udzialu w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lubjego czfsci,
polegad na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finanscrwej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,
na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, it „stosowna sytuacja", o ktbrej mowa w cyt. art. 22a ust.I pzp,
wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktbry polega na zasobach innego podmiotu/bw, udowodni Zamawiaj^cemu, iQ realizuj^c
zambwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/bw, w szczegblno^ci przedstawiaj^c
zobowi^anie tego podmiotu/bw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobbw na potrzeby realizacji
zambwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, is 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, tQ nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktbrych mowa w art. 24
ust.l pkt 13-22 pzp.

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

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zasobach innych podmiotbw na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp,
b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umoiliwiaj^cym naleiyte wykonanie zambwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobbw,
Zamawiaj^cy ts^da. wskazania w szczegblnoSci:

a) podmiotu, ktbry udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobbw innego podmiotu;

ISC'
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c) sposobu wykorzystania zasob6w irmego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zambwienia
publicznego;

d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zambwienia publicznego.

Informacje, o ktbrych mowa powyzej pod lit.a)-d), winnv znaleib sie w zobowi^aniu podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobbw na potrzeby realizacji zambwienia.

Znhnwiazanie nodmiotu. 0 ktbrvm mowa wvzel. Wvkonawca zalacza do ofertv.

Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego do^wiadczenia (tu: zdolno^ci zawodowej),
Wykonawcy mog^ polegab na zdolno^ciach innych podmiotbw, je^li podmioty te zrealizuj^ roboty budowlane lub
ushigi, do realizacji ktbrych te zdobo^ci wymagane.

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, je^eli zdolno^ci lub sytuacja fmansowa podmiotu, o ktbrym mowa w art. 22a ust.l pzp,
nie potwierdzaj^ spebiienia przez Wykonawc? warunku udziahi w post?powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ZamawiaJ^cy i^da, aby Wykonawca w terminie okre^lonym przez Zamawiaj^cego:

a) zast^pii ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowi^zai si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?5ci zambwienia, jei:eli wyka^e zdolno^ci lub

sytuacj? fmansow^, o ktbrych mowa w art. 22a ust. 1 pzp.

Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktbry polega na sytuacji fmansowej innych podmiotbw/tu odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktbry zobowi^al si? do udost?pnienia zasobbw, za szkod? poniesion^ przez
Zamawiaj^cego powstal^ wskutek nieudost?pnienia tych zasobbw, chyba ie za nieudost?pnienie zasobbw nie
ponosi winy.

VA. Podstawy wvkluczenia. o ktbrveh mowa w art. 24 ust.5 pzp

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

VI. Wvkaz o^wiadczen lub dokumentbw potwierdzaiacveh spelnianie warunkbw udzialu w postepowaniu oraz

brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

1) aktualne na dzieh skiadania oferty o^wiadczenie, o ktbrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,
tj. ie Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziahi w post?powaniu w zakresie
dotycz^cym sytuacji finansowej i zdolno^ci zawodowej.

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ie Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spebia warunki udziab w post?powaniu.
Uwaga! Wykonawca, ktbry powobje si? na zasoby innych podmiotbw, w celu wykazania braku istaienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spebiania, w zakresie, w jakim powobje si? na ich zasoby, warunku udziab
w post?powaniu, zamieszcza bformacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktbrym mowa powy&j (por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).

Wzor ohviadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp, zal^czono do SIWZ.
2) zobowi^zanie innego podmiotu/bw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobbw na potrzeby

realizacji zambwienia (jezeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu/bw — patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na strobe btemetowej Zamawiaj^cego ("www.nfz-katowice.pl)
bformacji, o ktbrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przeka^:e Zamawiaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy
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o przynaleznoSci albo braku przynaleinoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt
23 pzp.

W przypadku przynaletoo^ci do tej samej grupy kapitaiowej, Wykonawca moi:e ziotyi wraz z o^wiadczeniem
dokumenty h^di informacje potwierdzaj^ce, ie powi^zania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia.

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

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

3. Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostala najwytej oceniona,
do zlozenia w wvznaczonvm. nie krdtszvm ni^ 5 dni. terminie aktualnych na dzien zlozenia nast?puj^cych

dokumentdw;

a) informacja banku lub spdldzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysoko^d
posiadanych ̂ rodkdw fmansowych lub zdolno^d kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wcze^niejszym niz; 1
miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ);

b) informacja banku lub spdldzielczej kasy oszczfdnoSciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysoko^d
posiadanych ^rodkdw finansowych lub zdolno^d kredytow^ podmiotu, na ktdrego sytuacji finansowej
Wykonawca polega, w okresie nie wcze^niejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert (je^eli
Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/podmiotdw).

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

»Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zloiyd dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej
wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze zlo^d inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb potwierdza
spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziahi w post?powaniu (art.26 ust. 2c pzp).
c) wykaz robdt budowlanych (formularz wykaz robdt budowlanych) wykonanych nie wczeSniej niz w okresie

ostatnich pi^ciu (5) lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jeteli okres prowadzenia dzialalnoSci jest
krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto^ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na
rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 1
ppkt 2 lit.b SIWZ), z zal^czeniem

d) dowoddw okre^laj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale^ycie, w szczegdlnoi^ci informacji
o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktdrych mowa, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jeieli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - irme dokumenty.

4. W przypadku wspdlneeo ubieeania si^ o zamdwienie przez Wvkonawcdw:
1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kdldy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. O^wiadczenie to winno potwierdzid spelnianie warunkdw
udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym ka^;dy z Wykonawcdw
wykazuje spelnianie warunkdw udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

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

3) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub odpowiednio lit.b winien potwierdzid spelnianie
warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si?
o udzielenie zamdwienia (jako suma posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolno^ci kredytowej), co
oznacza, i^^ warunek moie spebiid jeden z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie
wszyscy Wykonawcy.
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4) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.c i lit.d SIWZ, winny potwierdzid spelnianie wanmku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw
wspdlnie ubiegaj^cych si^ o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spebiid samodzielnie
przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak moi;liwo^ci
sumowania zdobio^ci zawodowej - do^wiadczenia).

5. Forma o^wiadczen i dokumentdw.

Kwestie zwi^ane mi?dzy innymi z form^ o^wiadczen i dokumentdw reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju
z dnia26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...).

»0^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu dotycz^ce Wykonawcy i innych podmiotdw, na ktdrych
zdolno^ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp oraz dotycz^ce
podwykonawcdw, skladane s^ w oryginale.

»Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, inne niz o^wiadczenia, o ktdrych mowa w §14 ust.l cyt.
rozporz^dzenia, skladane s^ w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodnoSd z oryginalem.
»Po5wiadczenia za zgodno^d z oiyginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnodciach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycz^.
PoSwiadczenie za zgodnodd z oryginalem nast?puje w formic pisemnej.
»Zamawiaj^cy moze z^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw, o ktdrych
mowa w rozporz^dzeniu, innych nii; o^wiadczenia, wyl^cznie wtedy, gdy zlo2:ona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi w4tpliwo§ci co do jej prawdziwo§ci.

»Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym s^ skladane wraz z thunaczeniem na j?zyk polski.
»Uwaga! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia wiimi zal^czyd do oferty pelnomocnictwo.
Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pebiomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu
0 udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamdwienia. Dokument pebiomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit.B SIWZ dla
pelnomocnictw.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pno5ci oSwiadczeh lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5
1 §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okre^lonymi adresami intemetowymi
ogdtoodost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzietaie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? o^wiadczenia lub dokumenty.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? oSwiadczeh lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlno^ci o^wiadczeh lub
dokumentdw przechowywanych przez Zaipawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych o^wiadczeh lub
dokumentdw, o lie s^ one aktualne.

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

Jewell Wykonawca nie zlo2yl o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczeh lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub mnych dokumentdw niezb?dnych do
przeprowadzenia post?powania, o^wiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlo2:enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyja^nieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich zloi:enia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyja^nieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewatoienie
post?powania.
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Jezeli Wykonawca nie zio2yi wymaganych pelnomocnictw albo zlotyl wadliwe pehiomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba mimo ich zlo:tenia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewatoienie post^powania.

Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyja^nien dotycz^cych o^wiadczefi

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

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznoSci,

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

tego Wykonawcy lub moie je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost^pnych baz danych, w szczeg61no§ci

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

realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 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 post^powaniu.

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiajqcy zastrzega, ii zgodnie z art. 24aa ustl pzp moze w niniejszym post^powanin prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nastfpnie zbadad, czy Wykonawca,

kt6rego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

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

wymaganego zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, Zamawiaj^cy mo^;e zbadac, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy spebiia warunki udziahi w post?powaniu wykonawca, ktdry zlo^i ofert? najwyzej ocenion^

spo^r6d pozostalych ofert.

VIL Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiaceso z Wvkonawcami oraz przekazvwania

o^wiadczed lub dokument6w. Osobv, uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

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

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),

osobi^cie, za po^rednictwem posMca, faksu lub przy uiyciu ^rodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu using drog^ elektroniczn^ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), tj. za po^rednictwem poczty elektronicznej (e-mail), z zastrzei:eniem, ii. oferta

winna zostad zloiiona pod rygorem niewa;tno5ci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zloione

z zachowaniem formy okre^lonej w pkt X lit. B SIWZ (rdwnie^ w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania,

o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp), oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 oraz ust.3 pkt 2 pzp

wiimo zostad zlozone w formie pisemnej, za^ o§wiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu

Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moie ̂ ^dad zamawiaj^cy od

wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (r6wnie;z w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania,

0 ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp, zostanie przekazane

przy u^ciu ̂ rodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu using
drog^ elektroniczn% tj. poczty elektroniczn^ (e-mail), h^di faksem, b^dz za po^rednictwem poslanca.

3. Jewell Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
po^rednictwem faksu lub przy u^ciu ̂ rodkdw komimikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 ̂wiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^, tj. poczty elektronicznej (e-mail), kazda ze stron na i^danie drugiej

strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien poshigiwad sif numerem sprawy okre^lonym
w SIWZ.

5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie wiimy byi
skladane na adres: ̂ l^ski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj 208A.

6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
(e-mail) winny by6 kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem
wirmy byd kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca mo^;e zwr6ci6 si§ do Zamawiaj^cego o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSnien
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zam6wie6 publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzieli6 wyja^nien
niezwlocznie, jednak nie pd^iej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli warto^d zamdwienia
jest mniejsza nii kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdzniej niz; do konca dnia, w ktdrym upjywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o kt6rym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nied, Zamawiaj^cy

moze udzielid wyja^nien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

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

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

ll.Osob^ uprawnion^ przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si? zWykonawcami jest: Pan Mariusz Partyka -
G16wny Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych; adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-
katowice.pl.

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy 2^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:
3.000,00 zlotych (slownie: trzy tysiqce 00/100 zlotych).

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

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
±e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?:&iym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu naleiy wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 O0O3 9003 7420 0002.

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

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej nii pieni?toa, Wykonawca obowi^zany jest zlo^d dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie mo2;e warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadno^ci z^dania wyplaty przez wystawc? dokiunentu. Dokument w swej treSci winien uwzgl?dniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa^o^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^ania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.
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5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skiadania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).

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

pieni?^ych na podany wyiej rachunek bankowy, przed uplvwem terminu skiadania ofert. o ktdrym mowa

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

6. Zamawiaj^cy zobowi^any jest odrzucid ofert?, jeieli wadium nie zostato wniesione lub zostalo wniesione

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

IX. Termin zwiazania oferta

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

skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedhi:^d termin zwiazania ofert^, z tym

is. Zamawiaj^cy raoit tyiko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi^ania ofert^, zwrdcic si? do

Wykonawcdw o wyraienie zgody na przedteenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhiiszy jednak nii 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedhizenie terminu zwi^ania ofert^ jest dopuszczatae tylko z jednoczesnym przedhiiieniem okresu wazno^ci

wadium albo, je^eli nie jest to moiiliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhiiony okres zwi^ania ofert^.

Je^eli przedhizenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek

wniesienia nowego wadium lub jego przedhi^enia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniejsza.

X. Qpis sposobu Drzvgotowvwania oferty

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypebiienie formularzy (w tym wzordw o^wiadczeh) w sposdb trwaly poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^6

formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby

miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii

danego formularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypebiienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie

dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje naleiy umie^cid w zal^czniku do danego formularza,

sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zloienie oferty z wykorzystaniem

wzordw formularzy oraz innych zal^cznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania

formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si?

we wzorach formularzy stanowi^cych zat^czniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d kaidego z przedkladanych w ofercie formularzy niezalemie od tego, czy
formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. Jeieli Wykonawca

przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegdtooSci poprzez OCR, zobowi^zany jest dokladnie
przeczytad jego treSd po przeksztalceniu oraz pordwnad j^ z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tre^d oferty nie b?dzie
odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowainione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^zah o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku
oryginal petnomocnictwa (lub jego kopi? po^wiadczonq notarialnie/odpis notarialny) naleiy dol^czyd do
oferty. Ofert?, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowainiona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowatoion^ zostanie uznana za niewain^.

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

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia l^l^ski Oddzial Wojewddzki
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ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6j nr 208A praz napisem:

Przetarg nieograniczony - Nr 13/pn/2018

ROBOTY BUDOWLANE - OSWIETLENIE

NIE OTWIERAC PRZED: l.E..OSi..21118 godz. 11.30

Jewell oferta jest wysylana za pomoca przesyiki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,

2:e przesylka zawiera ofertf oraz wskazad niimer post^powania. ZamawiaJacy nie ponosi odpowiedzialnoSci

za nast^pstwa spowodowane brakiem wiaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek

z ww. informacji.

E. ZamawiaJacy prosi o wlozenie do koperty jw. wypeinionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zalaczniki wymienione w pkt 15 formularza
oferty, z uwzglpdnieniem uwag do zalacznikdw.

W przypadku oi^wiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraJacych informacje stanowiace

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, in nie moga byd one udostppnione innym uczestnikom postppowania,
Wykonawca powinien umiescid je w osobnej kopercie oznaczonej; „ZALi\CZNIKI — TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsipbiorstwa definiuje art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U.2018.419):

„Przez tajemnic^ przedsiebiorstwa rozumie sif nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktorych przedsiebiorca podjql niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci. "

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, ZamawiaJacy nie ujawnia informacji stanowiacych tajemnic^ przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Je^eli Wykonawca, nie pdiniej nii w terminie
skladania ofert, zastrzegl. ze nie moga byd one udostfpniane oraz wvkazai. ii zastrzezone informacje

stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlo^yd tylko Jedna oferte na caie zamdwienie. Oferte sklada sip w formic
pisemnej pod rygorem niewa&io^ci. ZamawiaJacy nie wyraia zgody na zlozenie oferty w postaci
elektronicznej.

G. Tre^d ztozonej oferty musi odpowiadad tre^ci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiajacego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. I pzp.

H. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegad sie o udzielenie zam6wienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamdwienia musza zaiaczyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy

tacy wiimi ustanowid peinomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego
zamdwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument
peinomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposdb wypelnianja lub przygotowania formularzy lub o^wiadczed:

1) formularz oferty - nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
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w ramce w pkt 1 formularza oferty nale^y podad cen? ryczaltow^ oferty za

realizacj? caiego zamdwienia z jednoczesnym wskazaniem ceny
ryczaltowej za zadanie nr 1 oraz ceny ryczattowej za zadanie nr 2;

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie ryczaKowe;

naleiy mi^dzy innymi podad oferowany okres gwarancji;

2) formularz opis przedmiotu

zamdwienia, w tym

Zestawienie gldwnych

materialdw/urz^dzen

dotycz^ce zadania nr 1

3) formularz opis

rdAvnowamo^ci

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

do Zestawienia gldwnych materialdw/urz^dzeh dotycz^cego zadania nr 1

nalezy zal^czyd karty katalogowe (formularz zal^czyd do formularza
oferty);

jezeli Wykonawca oferuje rdwnowa^noSd (patrz: pkt III ppkt 3 SIWZ),
nale:ty wypelnid (odpowiednio cz^^d A i/lub cze§d B formularza)

i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz - jeiieli dotyczy,

zal^czyd do formularza oferty);

4) Szczegdlowy kosztorys

pomocniczy

5)

6)

formularz wykaz robdt

budowlanych

wzdr iriformacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ustSa pzp

w oparciu o zal^czone do SIWZ dokumenty skladaj^ce si? na opis
przedmiotu zamdwienia, Wykonawea winien sporz^dzid szczegdlowy
kosztorvs Domocniczv dla robdt budowlanych stanowiacveh przedmiot

zamdwienia:

przez szczegdlowy kosztorys pomocniczy nale:zy rozumied szczegdlowy
kosztorys ofertowy sporz^dzony zgodnie z zasadami wynikaj^cymi
z rozporz^dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13.07.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i robdt

budowlanych, dla metody szczegdlowei sporzadzania kosztorysu

ofertowego.

Rozporz^dzenie nie jest aktem prawnym aktualnie obowi^j^cym,

niemniej jednak kosztorys naleiy sporz^dzid zgodnie z zasadami
opisanymi w wyzej wskazanym rozporz^dzeniu, ktdrego tekst zal^cza si?
do niniejszej SIWZ.

w przypadku stwierdzenia przez Wykonawc? braku mozliwo^ci
skatalogowania danej pozycji kosztorysu, Wykonawca winien dokonad

wyceny danego elementu przedmiaru robdt w szczegdlowym kosztorysie
pomocniczym na podstawie kalkulacii wlasnei ("indywidualnei). ktdr^
winien zal^czyd do szczegdlowego kosztorysu pomocniczego jako jego
integraln^ cz?^d;

szczegdlowy kosztorys pomocniczy winien zostad podpisany przez
Wykonawc?; kosztorys winien zostad zal^czony do formularza oferty
w dwdch jednobrzmi^cych egzemplarzach;

w zwi^zku z faktem, it cena oferty jest cen^ ryczahow^, szczegdlowy
kosztorys pelni w tym zakresie rol? pomocniczq;
szczegdlowy kosztorys pomocniczy stanowi cz?^d oferty Wykonawcy.

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
skladany wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

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

17

/ Ul Iw



Nr zamdwienia: 13/pn/2018

7) wz6r o^wiadczenia, o ktdrym - nale^ wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

mowa w art. 25 a ust. 1 pkt 1 (oSwiadczenie zat^czyd do formularza oferty);

pzp

8) wz6r o^wiadczenia - grupa - nalezy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz ziozyd

kapitaiowa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

XI, Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert? nale^ zlo^d w siedzibie Zamawiaj^cego:

^l^ski Oddziat Wojew6dzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A (II piftro),

w terminie do dnia .. . do godziny 11.00.

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

3. Wykonawca moi:e, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienid lub wycofad ofert?.

4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu .. J..8..fl9,..2QtB .. o godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokdj nr 217A (II pi?tro).

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

zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (fumy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych

w ofertach.

7. Niezwlocznie no otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl)

informacje dotycz^ce:

1) kwoty, j ak^ zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia;

2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zlo^li oferty w terminie;

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

XI. Qpis sposobu obliczenia cenv oferty

1. Cena oferty stanowi cene rvczaltowa i winna zawierad wszelkie koszty niezb?dne do wykonania zamdwienia,

zgodnie z wzorem umowy. CeUa oferty stanowi wynagrodzenie ryczahowe b?d4ce sum^ wynagrodzenia

ryczaltowego za zadanie nr 1 oraz wynagrodzenia ryczahowego za zadanie nr 2.

2. Wynagrodzenie ryczahowe umowy (cena oferty) stanowi wynagrodzenie niezmienne.

Wykonawca zobowi^any b?dzie zrealizowad roboty budowlane obj?te przedmiotem zamdwienia za cen?

ryczakow^ oferty podan^ w pkt 1 formularza oferty przy uwzgl?dnieniu wynagrodzenia ryczahowego za

zadanie nr 1 oraz wynagrodzenia ryczahowego za zadanie nr 2, w tym wszystkie koszty zwi^zane

z wykonaniem zamdwienia. Wykonawca realizuj^c przyszl^ umow?, nie b?dzie mdgl domagad si?

podwyzszenia wynagrodzenia, nawet je^li w chwili zawarcia umowy nie moiaa bylo przewidzied rozmiaru lub

kosztdw prac. Wynagrodzenie ryczahowe umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym. Zasada ta dotyczy

odpowiednio zadania nr 1 oraz zadania nr 2. W przypadku wynagrodzenia ryczahowego szczegdlowy

kosztorys pomocniczy zal^czony przez Wykonawc? do formularza oferty pelni w tym zakresie funkcj?

pomocnicz^.

3. W pkt 1 formularza oferty - w zale^nodci od tego, czy obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa na
Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do podanych cen netto Wykonawca dolicza, b^di; odpowiednio nie

dolicza, warto^d 23% podatku VAT.

W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty
informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzor zalqczono do SIWZ).
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Jezeli ziozono ofert?, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego

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

przedstawionej w niej ceny/cen (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry miafty obowi^ek rozliczyd zgodnie

z tymi przepisami.

4. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokiadno^ci^

do dw6ch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, ii; ceny (wartodci) nale^y zaokr^glad do petnych

groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija sif, a koncowki 0,5 grosza i wyisze zaokr^gla si? do

1 grosza.

5. Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawieraia bi:?dy w obliczeniu ceny.

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

opisanych we wzorze umowy.

XIIL Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniein wag tvch krvteridw i sposobu ocenv ofert

0 wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?d^ przedstawione poniiiej kryteria oceny ofert oraz nast?puj^cy
sposdb oceny ofert:

I. Cena - waea 95%

najniissza cena spo^rdd wszystkich ocenianych ofert

IloSd punktdw x lOOpkt x 95%

cena ocenianej oferty

JVaga hyterium cena zostala ustalona napodstawie art. 91 ust.2apzp.

II. Okres gwarancii i rekolmi za wadv - waea 5%

najkrdtszy zaoferowany okres gwarancji i r?kojmi za wady spo^rdd wszystkich ocenianych ofert

IloSd punktdw = x lOOpkt x 5%

okres gwarancji i rfkojmi za wady zaoferowany w ocenianej ofercie

» Wykonawca w pkt 3 formularza oferty winien wskazad - w miesi^cach - oferowany przez siebie okres gwarancji
1 r?kojmi za wady przedmiotu zamdwienia, tj. nie krdtszy mi 60 miesi?cy i nie dhi^;szy ni:^ 84 miesi^ce.
»JeZeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?kojmi za wady dhizszy nii.84 miesi^ce, b?dzie nim zwi^zany, ale
do oceny w ramach kryterimn II Zamawiaj^cy przyjmie okres wynosz^cy 60 miesi?cy.

»Je^eli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?kojmi za wady krdtszy niz 60 miesi?cy, jego oferta zostanie
odrzucona jako nieodpowiadaj^ca tre^ci SIWZ.

» W przypadku niepodania przez Wykonawc? oferowanego okresu gwarancji i r?kojmi za wady lub podania go

w sposdb niejednoznaczny, przyjmuje si?, li Wykonawca oferuje okres 60-miesi?czny. Wykonawca winien
o^wiadczyd, iz akceptuje niniejsze.

» Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania danego protokoiu odbioru robdt
budowlanych (dotycz^cego danego zadania), konczy za^ wraz z uplywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu

gwarancji i r?kojmi za wady licz^c od dnia podpisania protokoiu koAcowego.

»Punkty b?d^ liczone z dokladno^ci^ do dwdch miejsc po przecinku przy uwzgl?dnieniu zasady wyrai:onej w pkt
XII pkt 4 SIWZ.

»Ocena koncowa oferty b?dzie sum^ ilo^ci punktdw uzyskanych w kryterium I i II przy zastosowaniu opisanych
w kazdym kryterium wzordw matematycznych oraz zasad przyznawania punktdw.
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XrV. Informacie o formalno^ciach. iakie powinnv zostad dopelnione po wvborze ofertv w celu zawarcia

umowv w sprawie zain6wienia pubiicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zam6wienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wama, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwieA publicznych, spehiia

Wymagania Zamawiaj^cego okreSlone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteridw

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

2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia pubiicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniem

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

Forrn^ pnestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzgl?dnieniH przepisdw przeJSciowych ustawy z dnia 22,06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien

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

3. Zamawiaj^cy moie zawrzed umow^ przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust.l pzp, jezeli:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedn^ oferty lub

b) w post^powaniu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej ni^; kwoty okre^lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolartia na czynno^ci

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

lub postanowienie koncz^ce post^powanie odwolawcze.

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

oferty lub w pi^mie odr^bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wnidsek Wykonawcy moie wyrazid 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 wnieSd zabezpieczenie

nale^ego wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
pubiicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moi;e
wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba ie zachodz^ przeslanki uniewaznienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia naleirytego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiajqcy i^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko^d zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie moie zostad wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
ie zobowi^anie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni?aiym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.

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

Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, ̂.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^iych 1, 40-043 Katowice.
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4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^any

jest zlozyd stosowny dokiunent w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, FV pi^tro, pok6j
nr 410, najpbzniej w dniu wyznacronym jako dzien zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji nmowy Wykonawca nio2e dokonab zmiany fprmy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,

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

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

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

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do lunowy.

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

wypiacenia kwot zabezpieczenia Zamawiajqcemu od badania zasadno^ci ̂ ^dania wyplaty przez wystawcp

dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolatov.

7. W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie mo^;e zostad

pozbawiony mo^liwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,

je2;eli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^piio w okresie watooSci zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie

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

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

umowy.

9. Zasady zwi^ane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia (70% i 30%), okreSla wz6r umowy

orazart. 151 ust.1 pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar

umownych z tytuhi niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zal^czony do

SIWZ. Wz6r umowy reguluje przyszle zobowi^ania Wykonawcy zwi^ane z realizacji zamdwienia.

2. Integralni czpScii przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufeo^ci w NFZ

stanowiica zalicznik nr 3 do umowy.

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

1 wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

XVIL Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei Drzvsluguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie

zamdwienia

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

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguji Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli

ma lub miai interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moze ponie^d szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiajicego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguji rdwniei: organizacjom wpisanym na list?,

o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie przysluguje wylicznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiajicego podj?tej

w post?powaniu o udzielenie zaipdwienia lub zaniechania czynno^ci, do ktdrej zamawiajicy jest zobowiizany

na podstawie ustawy.

5. Jewell warto^d zamdwienia jest mniejsza nit kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przysluguje wylicznie wobec czynnoSci:

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

2) okre^lenia warunkdw udziahi w post?powaniu;

3) wykluczenia odwolujicego z post?powania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwolujicego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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7.

8

9.

6. Odwoknie powinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynnoSci zamawiaj^cego, ktbrej zarzuca si?

niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi?zie przedstawienie zarzutdw, okre^lad Z^danie oraz wskazywad

okoliczno5ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie.odwolania.

Odwoianie wnosi si? do Prezesa Krajbwej Izby Odwoiawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

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

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

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad

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

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

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

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

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

180 ust. 2 pzp.

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

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

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

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

niniejszego rozdzialu nie stanowi^ inaczej.

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

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

przesylaj^c jednoczeSnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placdwce pocztowej operatora

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

rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

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

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mois wnie^d taki:e Prezes

Urz?du Zamdwieh Publicznych. Prezes Urz?du moze takZe przyst^pid do tocz^cego si? post?p9wania. Do

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

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

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

publicznych.

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

natychmiast zglosid Zamawiaj^cemu.

22



Nf zamowienia: 13/pn/2018 fotmulatz ofetty

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Fitma:

Adres;

Narodowy Fundusz Zdrowia
^l^ski Oddzia^ Wojewddzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Numer KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: /jezeli dotyczy/

Numer REGON; /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: ^ (jezeli jest)

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

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mog^ zwrocic wadium:

/dotyczy wadium wniesionego wpienJqdzu/

1. W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot robot^ budowlans^

polegaj^c^ na modemizacji instalacji oswietlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji

elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13

w Katowicach, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ calego zamowienia zgodme

ze SpecySkacjq. Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^ ryczaltow^ oferty:

cena netto

w tym:

zadanie nr 1:

zadanie nr 2:

lUL
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UWAGA!

Wykonawca nie dolicza do podanych cen podatku VAT. ie:ieU obowiqzek podatkowy spoczywa na

ZaTnawiai'^cym — patrz pkt XII pkt 3 SIWZ otaz wzor infonnacji. o ktotej mowa w art. 91 ust. 3aL^zp.

W taldei sytuacii cen^ oferowans^ przez Wykonawc^ b^dzie cena wskazatia iako netto. czyli bezpodatku

od towardwi ustug. Ninieisze dotyczyrowniei szczegotowego kosztorysu pomocniczego.

2. Oswiadczamy, iz zobowiq^zujemy si? wykonac zamowienie w tenninie do dnia 31.12.2018 r.

Zamawiaj^qr przekaze Wykonawcy front robot w tenninie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy.

Przekazanie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony protokoiem przekazania frontu robot.

W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ harmonogram realizacji robot

budowlanych.

W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic

Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okreslonych we

wzorze umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje pozostaie terminy wynikaj^ce ze wzoru umowy.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy gwarancji oraz r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia, tj. na wykonane

roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materialy/urz^dzenia, a takze na pozostaie
elementy zamowienia, ktore mozna obj^c r?kojmi^ i gwarancji na warunkach okreslonych we wzorze umowy.
Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia:

- miesi^cznej gwarancji oraz r^kojmi za wady*

♦ Wykonawca winien wskazac w miesi^cach oferowany przez siebie oktes gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu
zamowienia, tj. nie krotszy niz 60 miesi^cy i nie dluzszy niz 84 miesi^ce.

W przypadku niepodania przez Wykonawc? oferowanego okresu gwarancji i r^kojmi za wady lub podania go
w sposob niejednoznaczny, przyjmuje si§, iz Wykonawca oferuje okres 60-niiesi?czny.

Wykonawca winien oswiadcza, iz akceptuje niniejsze.

Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania danego protokolu odbioru robot budowlanych
(dotycz^cego danego zadania), kohczy zas wraz z uplywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r?kojmi za

wady licz^c od dnia podpisania protokolu koncowego.

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 zwiqzania oferty
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz ze zdobylismy

informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego

okreslonymi w SIWZ oraz obowi^uj^cymi normami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem

Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si?

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.
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8. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast^puj^cemu podwykonawcy wykonanie nastepuj^cej cz^sci

zamowienia*:

Lp. Czesc zamowienia Fitma Podwykonawcy

* wype^nic tylko w ptzypadku zamiam wykonywania zamowienia z udzialem podwykonawcy/6w wskazuj^c

cz^sc zamowienia, ktotej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy otaz fitm^

podwykonawcy/6w.

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

10. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy pqlegad / nie b^dziemy polegac*
na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadanie
doswiadczenia).

* niepotrzebne skredlid W ptzypadku polegania na sytuacji Bnansowej bqdi na zdolnosci zawodowej innego

podmiotu/ow Wykonawca udowodni, iz realizuj^c zamowienie b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tego

podmiotu/dw, w szczegdlnosci przedstawiajqc zobowiqzanie tego podtmotu/dw do oddania mu do dyspozycji
niezb^dnych zasobdwna potrzeby realizacji zamdwienia.

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

12. Oswiadczam, ie wypelnilem obowiqzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec
osob. fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si?
o udzielenie zamowienia publicznego w niniejsz)nn post?powaniu.**

♦rozporz^dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^ku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** 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 o^iadczenia Wykonawca nie sklada, tj. naleizy wykreSlid
treSd odwiadczenia albo wpisad NIK DOTYCZY.

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

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

/imi^ i nazwisko/ /podstawa upowa^nienia do teprezentowania Wykonawcy/

14. Oswiadczamy, iz naleiymy/nie naleiymy* do gnipy malych lub stednich ptzedsi^biotstw.
* niepottzebne skteslic

Deftnigi malego orati^ sfedniego pn^edsiqbior^, a iahi^ mikropn^edsi^bior^ ̂ wiera ustawa ̂  dnia 06.03.2018 r. Pram pn^edsiibiorvm
(D^ U. 2018.646). Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 1 -pkt 3 gt. ustang u^te w ustawk okresknia ospiacs^ajci:

1) mikroprzedsigbiorca - pr^dskbiorci, ktory w co najntnkj jednjm roku ̂  dwoch ostatnkh lat obrotougch spelniat i^cspik nast^ujuce

warunki:

a) ̂atrudniai sredniorocspik mnkj ni^ 10 pracownikow ora\

b) osiagncit rocspj obrot netto spmpda^ towarow, nyrobotv i usiug ora^ ̂  operagifinansonych nkpr^ekrac^ajcig rdmomrtoM w t(lotych 2

milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu spor^de(pnego na konkc jednego ̂  tych lat nk pr^krocryly rownowartoici w ̂otych 2 milionow

euro;

2) maty przedsi^biorca - pr^edskbiorci, ktory w co najmnig jednym roku dwoch ostatnkh lat obrotonych spelnial Icicvptk nast^ujcice

warunki:

a) i^atrudnial sndnioroccpik mnkj ni^ 50 pracownikow orac^

b) oslqgnc{l rocr^ny obrot netto ij? sprrredaly towarow, nyrobdw i uslug orav^ ̂  operagi finansonych nkprr^krac^ajcig rownowartosci w vjotych 10

milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporsyid^pnego na konkc jednego \ tych lat nk pr^ekroccyly rownowartosci w sjotych 10 milionow

euro - i ktory nie jest mikroprsydskbiorcay

3) sredni przedsJ^biorca - prsydskbiorci, ktory w co najmniejjednym roku ̂  dwoch ostatnkh lat obrotorrych spelnial lucr^nie nast^ujcice

warunki:

a) cyitrudnial sredniorocsyie mnkj ni^250pracownikow orar^

b) osic^gncil rocspy obrot netto ̂ e sprcpda^ towarow, nyrobdw i uslug orac;^ ̂  operagifinansonych nieprvpkrac^aja(y rownowartosci w sjotych 50

milionow euro, lub sumy aktywdwjego bilansu sporspdrrpnego na konkcjednego ̂  tych lat nie prrpkrocryly rownowartosci w cjotych 43 milionow

euro

- i ktory nie jest mikroprr^dskhiorcci ani malym prspdskbiorcci.

15. Zal^cznikami do niniejszego fonnulatza ofetty nast^puj^ce wypelnione fotniulaize/

oswiadczenia/dokumenty:
1) szczegolowy kosztorys ofertowy - pomocniczy (2 egz.)

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

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

4) formularz opis przedmiotu zamowienia, w tym Zestawienie glownych materialow/urz^dzen dotycz^ce zadania nr 1
5) formularz opis rownowaznosci - jezeli dotyczy

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

realizacji zamowienia — jezeli dotyczy

7) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)

— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

8) inne - jezeli dotyczy

Uwag-a!

- odwiadczenie o przynaleinoici albo braku przynaleinosci do tej same) grupy kapitatowej

Wykonawca sktada w terminie 3 dni ad zamieszczenia infoimacji, a ktorej tiiowa w art, 86 ust.5pZp

na stronie intemetowej www.nfz-katowice.pl

\xl4, ^\Aa;



Nf zamowienia: 13/pii/2018 fotmulatz ofetty

Uwaga!

- informacja batiku lub spdtchielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej oraz

- formularz wykaz robot budowlanych wtaz z dowodami,

sktadane sq na wezwanie Zamawiajqcego, o ktorym mowa w art, 26 ust.2pzp (patrz: SIWZ)

Imi^ i nazwisko upel^nomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data <

podpis

'T'

Lw



Nr zamowienia: 13/pii/2018 formulatz opis ptzedmiotu zamowienia
w tym Zestawienie glownych matetialow/utz^dzeii dotycz^cych zadania nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiotem zam6wienia jest robota budowlana polegaj^ca na modemizacja instalacji oswietlenia

podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych

w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, zgodnie z zasadami okreslon5ani w SIWZ.

Kod Wspolnego Stownika Zamowien (CPV"):

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45000000-7 Roboty budowlane

45314310-7 Ukladanie kabli

45315600-4 Instalacje niskiego napi^cia

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Przedmiot zamowienia obeimuie swvm zakresem dwa zadania:

Zadanie nr 1: modemizacja instalacji oswietlenia podstawowego ciqgow komunikacyjnych i pomieszczen

biurowych w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach;

Zadanie nr 2: modemizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych

w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (wykonanie nowych obwodow gniazd 230 V

w pomieszczeniach gospodarczych na 6 kondygnacjach budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach oraz

rozdzielenie istniejqcych obwodow 230 V w budynku B).

Wyodr^bnienie dwoch zadah nie oznacza podziahi zamowienia na cz?sci z dopuszczeniem skladania ofert

cz^sciowych.

II. Na opis przedmiotu zamowienia sklada si?:

1) formularz opis przedmiotu zamowienia, w tym Zestawienie giownych materialow/urzqdzeh

dotycz^cych zadania nr 1;

2) dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlany/wykonawczy autorstwa mgr inz. Mireusza Janoszka (dot. zadania nr 1);

b) Rzuty kondygnacji (dot. zadania nr 2);

c) Przedmiar robot (dot. zadania nr 1);

d) Przedmiar rob6t (dot. zadania nr 2).

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbiom robot budowlanych (dot. zadania nr 1 i zadania nr 2), w

skrocie: STWiOR.

Opis przedmiotu zamowienia okresla standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a pzp.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznai si? z ww. dokumentami skladaj^cjmii si? na opis przedmiotu

zamowienia oraz akceptuje je.

'J L



Nr zamowietiia: 13/pn/2018 formularz opis ptzedmiotu zamowienia
w tym Zestawienie gWwnych materiaWw/utz^dzeti dotycz^cych zadania nt 1

UWAGA!

»Wykonawca skiadajqc ofert?, poza niniejszym formularzem opis przedmiotu zamdwienia oraz
Zestawieniem glownych materialow/urzqdzen dotycz^cych zadania nr 1, nie jest zobligowany zal^czac do

oferty pozostalych dokumentow wymienionych powyzej w pkt II ppkt 2-3.

» W przypadku roznic merytorycznych pomi?dzy tresciq dokumentacji projektowej b^dz STWiOR a tresci^

pozostalej cz?sci SIWZ, pierwszenstwo maj^ zapisy pozostalej cz?sci SIWZ.

III. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiajqcego
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy, w sposob
odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami prawa, w tym

Prawa budowlanego, z zachowaniem obowiqzuj^cych norm odnosz^cych si? do przedmiotu zamowienia.

rV. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz inne
elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?d4 fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni
wartosciowe. Materialy oraz inne elementy uiyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze narz?dzia,

sprz?t uzyte do wykonania umowy b?d^ spelnialy wymogi i normy okreslone w obowi^zuj^cych
przepisach, b?d4 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.; wyroby budowlane, szczegolnie istotne dia bezpieczenstwa

pozarowego, b?da posiadaly dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie. Na z^danie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest
niezwlocznie okazac do wgladu wymagane dokumenty.

V. Wykonawca oswiadcza, iz uwzgl?dnil okolicznose, iz w przestrzeniach mi?dzy sufitem a kasetonem

moga pojawic si? ewentualne zanieczyszczenia, ktore Wykonawca zobowiazuje si? usunac.

VI. Opis przedmiotu zamowienia uwzgl?dnia przeznaczenie dla osob niepelnosprawnych oraz wszystkich
u^kownikow (pracownikow), zgodnie z art. 29 ust.5 pzp - oswietlenie w toaletach zaprojektowano jako

dzialajace w oparciu o czujki ruchu; wlaczniki/wylaczniki oswietlenia w pomieszczeniach znajduja si?
i pozostana na wysokosci odpowiadajacej potrzebom osob niepelnosprawnych poruszajacych si? na
wozkach.

VII. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca, najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub
podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy
podwykonawc?) przedlozy Zamawiajacemu (jednej z osob wskazanych w §5 ust.l umowy) oswiadczenie,
iz osoby wykonujace w ramach niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych
przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?da zatrudnione na podstawie
umowy 0 prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. Oswiadczenie
(kompletne oswiadczenie) winno zawierac rowniez imi? i nazwisko osob zatrudnionych na podstawie
umowy 0 prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dana osob? czynnosci, rodzaju umowy
o prac?, dokladne okreslenie podmiotu skladajacego 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.



Nt zamowienia: 13/pn/2018 fonnulatz opis ptzedmiotu zamowienia
w tym Zestawienie gi^ownych materiatow/utz^dzen dotycz^cych zadania nr 1

VIII. Wykonawca oswiadcza, it zobowi^zuje si? wykonac zamowienie na warunkach i zgodnie z wzorem

umowy.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawicielaAi Wykonawcy:

Data podpis/y

La/I/i



Nr zam6wienia: 13/pn/2018 formularz opis przedmiotu zamowienia

■ Zestawienie gWwnych materialow/urz^dzeri dotycz^ce zadania nr 1

GIdwnc niaterialy/urzqdzcnia wycenione przcz W'ykonawc^ w zlozonej ofcrcie

Lp.
Material/urz^dzenie przewidziane do

zamontowania w projekcie wraz z opisem
parametrdw technicznych

Nazwa producenta
oferowanego

materialu/urz^dzenia

Nazwa modelu

oferowanego
materiahi/urz^dzenia

Karta katalogowa nr
oferowanego

materiahi/urz^dzenia

A.l

Panel LED:

Stopien ochrony: IP44,
Mocoprawy: lx40W,
Raster/przesiona: MPRM,
Strumien swietlny; 3790 Im,
Barwa swiatla: 4000K,

FunkcjaAUTO-DIMM: 10%-100%
Detektor ruchu: czujka PIR
Czujnik nat^zenia swiatla zewn^trznego
UGR<18

K^t ̂wiecenia: 120°
Klasa ochronnosci: II

CRI: >80

Wymiary: 597x597x28mm
Waga: 3.46kg
Snosdb montazu: w suficie svstemowvm

A.2

Panel LED:

Stopien ochrony: 1P44,
Mocoprawy: lx40W,
Raster/przeslona: MPRM,
Strumien Swietlny; 3790 Im,
Barwa Swiatla: 4000K,
FunkcjaAUTO-DIMM: 10%-100%
Detektor ruchu: czujka PIR
Czujnik nat^zenia Swiatla zewn?trznego
UGR<18

K^t ̂wiecenia: 120°
Klasa ochronnosci: II

CRI: >80

Wymiary: 597x597x56mm
Waga: 3.86kg
Sposob montazu: natynkowy

A.3

Panel LED:

Stopien ochrony: 1P44,
Moc oprawy: lx40W,
Raster/przeslona: MPRM,
Strumien Swietlny; 3790 Im,
Barwa swiatla: 4000K,

FunkcjaAUTO-DIMM: 10%-100%
Detektor ruchu: czujka PIR
Czujnik nat^zenia swiatla zewn?trznego
UGR<18

K^t swiecenia: 120°
Klasa ochronnosci: II

CRI: >80

Wymiary: 597x597x28mm

QluS



Nr zam6wienia: 13/pn/2018 formularz opis przedmiotu zam6wienia
- Zestawienie gtdwnych materiatow/urz^dzen dotycz^ce zadania nr 1

Waga: 3.46kg
Spos6b montazu: w suficie GK

A.4

Panel LED:

Stopien ochfony; IP44,
Moc oprawy: 1x40 W,
Raster/przeslona: MPRM,
Strumien ̂ wietlny; 3790 Im,
Barwa swiatla: 4000K,
Funkcja AUTO-DIMM: 10%-100%
Detektor ruchii: czujka PIR
Czujnik nat^zenia Swiatla zewn?trznego
UGR<18

K^t swiecenia: 120°
Klasa ochronnosci: II

CRI: >80

Wymiaiy: 1195x295x56mm
Waga: 3.79kg
Sposob montazu: natynkowy

B.l

Oprawa LED:
Stopien ochrony: IP40,
Moc oprawy: lx32W,
Raster/przeslona: OPAL,
Strumien ̂ wietlny; 4640 Im,
Barwa swiatla: 4000K,

UGR<19

K^t Swiecenia: 140°
Klasa ochroniio^ci: II

CRI: >80

Wymiary: 597x597x72mm
Waga: 3.61kg
Sposob monta:^: w suficie systemowym

B.2

Oprawa LED:
Stopien ochrony: IP40,
Moc oprawy: 1x26W,
Raster/przeslona: OPAL,
Strumien ̂ wietltiy; 3770 Im,
Barwa Swiatla: 4000K,
UGR<19

K^t swiecenia: 140°
Klasa ochronnosci: II

CRI: >80

Wymiary: 597x597x72mm
Waga: 3.61kg
Sposob montazu: w suficie systemowym

C.l

Oprawa LED:
Stopien ochrony: IP40,
Moc oprawy: lx35W,
Raster/przeslona: CLR LENS,
Strumieh swietlny; 4725 Im,
Barwa swiatla: 4000K,
UGR<13

K^t Swiecenia: 90°
Klasa ochronnosci: II

/

OA-



Nr zamowienia: 13/pn/2018 formularz opis przedmiotu zam6wienia

- Zestawienie gWwnych materiatow/urz^dzen dotycz^ce zadania nr 1

CRI: >86

Wymiary: 597x597x28mm
Waga; 3.00kg
Spos6b montazu: w suficie systemowym

D.l

Panel LED:

Stopien ochrony: IP40,
Mocoprawy: lx32W,
Raster/przeslona: OPAL,
Strumien swietlny; 4160 Im,
Barwa swiatia: 4000K,
K§t swiecenia: 120°
Klasa ochronnosci: II

CRI: >80

Wymiary: 597x597x28mm
Waga: 3.00kg
Sposob montazu: w suficie systemowym

D.2

Panel LED:

Stopien ochrony: IP40,
Mocoprawy: 1x18 W,
Raster/przeslona: OPAL,
Strumien swietlny; 2000 Im,
Barwa Swiatia: 4000K,
K^t Swiecenia: 120°
Klasa ochronnO^ci: II

CRI: >80

Wymiary: 595*295*10mm
Waga: 2.50kg
Spos6b montazu: w suficie systemowym

D.3

P^el LED:
Stopien ochrony: IP40,
Moc oprawy: 1x40 W,
Raster/przeslona: OPAL,
Strumien swietlny; 5200 Im,
Barwa swiatia: 4000K,
K^t Swiecenia: 120°
Klasa ochronnosci: II

CRI: >80

Wymiary: 597x597x56mm
Waga: 3.86kg
Sposob montazu: natynkowy

E.l

Downlight LED:
Stopien ochrony: IP54,
Mocoprawy: lxl8W,
Raster/przeslona: CLR LENS,
Strumien Swietlny; 2070 Im,
Barwa Swiatia: 4000K,
K^t Swiecenia: 90°
Klasa ochronnoSci: II

CRI: >80

Wymiary: 228x228x43,5mm
Waga: 0.78kg
Sposob montazu: w suficie GK

V-

O'



Nr zamowienia: 13/pn/2018 formularz opis przedmiotu zamowienia

^ Zestawienie gidwnych materiaiow/urz^dzeri dotycz^ce zadania nr 1

H.l

Oprawa LED:
Stopien ochrony: IP65,
Mocoprawy: 1x40 W,
Raster/przeslcna: MPRM,
Strumien swietlny; 52001m,
Barwa ̂wiatla: 4000K,

K^t swiecenia: 140°
Klasa ochronno^ci: II

CRI: >80

Wymiary: 1200x75x91 mm
Waga: 1.75kg
Spos6b montazu: natynkowy

F.l

Kinkiet LED:

Stopien ochrony: IP54,
Moc oprawy: lxl2W,
Raster/przeslona: OPAL,
Strumien swietlny; 10501m,
Barwa swiatla: 4000K,

K^t swiecenia: 120°
Klasa ochronno^ci: II

CRI: >80

Wymiary: 0159*65.5mm
Waga: 0.35kg
Sposob montaai: natynkowy

G.l

Plafon LED:

Stopien ochrony: IP54,
Mocoprawy: lx25W,
Raster/przeslona: OPAL,
Strumien Swietlny; 25501m,
Barwa Swiatla: 4000K,

K^t swiecenia: 120°
Funkcja AUTO-DIMM: 25/50/75/100%
Detektor ruchu: czujka PIR 140°
Czujnik nat^zenia swiatla zewn^trznego
Klasa ochronnosci: II

CRI: >80

Wymiary: 03OO*48mm
Waga:. 1.05kg
Spos6b montajgi: natynkowy

Zamawlajqcy dopuszcza nast^pujqce odchylenia od podanych parametrow opraw, tj. +/-10% od podanych wymiardw
opraw, +/-10% od podanych barw swjatta, +/- 5% od podanego strumlenia swietlnego.
Zamawiajqcy dopuszcza odchytki mocy znamionowej oprawy o +/-1\N. W przypadku sufitow kasetonowych nalezy
zachoyvac wymiary takie, aby oprawa pasowata do sufltu.

Bez wzgi^du na rodzaj zastosowanych opraw mieszczqcych sIq w powyzszych zakresach pb stronie Wykonawcy lezy
obowiqzek zapewnlenia odpowiedniego natQzenia oswietlenia w danym pomieszczenlu (zgodnego z obowiqzujqcq
normq 1 z projektem budowiano-wykonbwczym). Z uwagl na przyj^te rozwiqzania energobszCz^dne nalezy dobrac
oprawy oswietlenlowe tak, aby stosunek mocy do strumlenia swietlnego nle spowodowat zmnlejszehia skutecznoScI
swietlnej.



Nr zam6wienia: 13/pn/2018 formularz opis przedmiotu zamowienia

- Zestawienie gtownych materialdw/urz^dzen dotycz^ce zadania nr 1

UWAGA; oferowane i dostarczane oprawy o^wietleniowe winny by£ wyposazone w komplet zrddet swiatta o mocy
odpowiadajqcej mocy znamionowej oprawy i zrddta te powinny by£ uj^te w oferowanej cenie.

UWAGA; do niniejszego Zestawienia nalezy dotqczyc ponumerowane kartv katalogowe

producenta oferowanvch materiatow/urzadzeri.

Imi^ i nazwisko upeinomocmonego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis <

O'
/



Nf zamowienia: 13/pii/2018 fotmulatz opis townowaznoSci

OPIS ROWNOWAIZNOSCI

Cz^sc A. Przedmiot rdwnowazny. Patrz pkt III pkt 3 SIWZ.

1) Nazwa oferowanego przedmiotu rownowaznego:

2) Nazwa producenta oferowanego przedmiotu rownowaznego:

3) Opis oferowanego przedmioUi rownowaznego:

Cz^sc B. Rozwiqzania rdwnowaine. Patrz pkt III pkt 3 SIWZ

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

2) Opis oferowanego rozwi^zania rownowaznego:



Nr zamowienia; 13/pn/2018 fotmularz opis rownowaino^ci

Uwaga: Formularz opis rownowaznosei nalezy wypeinic i podpisac w przypadku oferowania przedmiotu

rownowaznego/rozwi^zan rownowaznych. Niewypeinienie b^dz niezal^czenie do oferty formxilarza opis
rownowaznosei oznacza, iz Wykonawca oferuje przednaiot zamowienia/normy (rozwi^zania) zgodne ze

wskazanymi w SIWZ.

Imi? i nazwisko upeJnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

Data,

podpis/y

/



Nr zam6wienia:13/pn/2018 formularz wykaz robot budowlanych

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA!

WypetniajsiG niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ.

Wykonawca winien wykazac przynajmniej 1 Gedna) robots budowlanq (zakohczonq) polegajqcq na wykonaniu co najmniej
100 punktow oswietlenia na co najmniej dwoch kondygnacjach budynku.

UWAGA! Wykonanie kazdej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostac poswiadczone dowodem.

Wykonawca przedstawia zatem wykaz robot budowlanych z zatsiczenlem dowodow okreslajqcych, ze roboty budowlane

zostaty wykonane nalezycle, w szczegolnosci Informacjl o tym, ze roboty zostaty wykonane zgodnle z przeplsami prawa

budowlanego I prawldtpwo ukohczone.

Lp. Rodzaj roboty
budowlanej

Wartosc roboty
budowlanej

w ztotych brutto

Data wykonania
- nalezy podac datf, tj. dzien,

miesiqc i rok wykonania
(zakonczenia) roboty

budowlanej

Miejsce wykonania roboty
budowlanej

- adres wykonania roboty
budowlanej

Podmiot, na rzecz ktorego
robota zostata wykonana

1

a
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Oswiadczam, iz kazda wykazana przeze mnie powyzej robota budowlana (zakohczona) polegata na wykonaniu co najmniej 100

punktow oswietlenia na eo najmniej dwoch kondygnacjach budynku.

Wraz z nmieiszym fotmulatzem Wykonawca sMada dowody. o ktorych mowa wpkt VIpkt 3 lit.d SIWZ.

Formularz wraz z dowodami sMadany jest na wezwanie Zamawiaiqcego w terminie i na zasadach opiKatiyrh

wSIWZ.

Imif i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

%

Data

podpis/y
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UMOWA Nr zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skitn Oddziaiem Wojewodzkim NFZ,

w iriiieniu ktorego dziaia:

;  — Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, na podstawie

*  *

zwanym dale) „Zamawiaj^cym"

a

z siedzib^ w ..., adres: , wpisanym do ..., pod
nuinerem .; NIP: REGON: , wysokosc kapitaiu

zakladowego: zl/jezeli dotyczy/,

w imieniu ktorego dziala: - j zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robot? budowlan^ polegaj^c^ na

modernizacji instalacji oswiedenia podstawowego w budyhku A (zadanie nr 1) praz instalacji

elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13

w Katowicach (zadanie nr 2).

2. Strony zgodnie stwierdzaj% iz NFZ jest wlascicielem obiektu (budynek A i budynek B) przy

ul. Kossutha 13 w Katowicach i Zamawiaj^cy ma prawo do wykonywania w nim robot budowlanych

stanowi^cych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiqzuje si? do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^

w zamowieniu nr 13/pn/2018, w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie

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

norm odnosz^cych si? do przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz calosc robot budowlanych zostanie wykonana zgodnie

z zakresem i wymogami:

1) zal^cznika nr 1 do umowy - opis przedmiotu umowy \sporv;^d^ny w oparciu o formulary opis

prspdmiotu ̂ amowienia, w tym Zestawienk gtownych materiaUw! urt(pd^n dotycs^pych spdania nr /];

2) dolmentacja projektowa:

1) Projekt budowlany/wykonawczy autorstwa mgr inz. Mireusza Janoszka (dot. zadania nr 1);
2) Rzuty kondygnacji (dot. zadania nr 2);

3) Przedmiar robot (dot. zadania nr 1);

4) Przedmiar robot (dot. zadania nr 2).

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (dot. zadania nr 1 i zadania nr

2).
oraz zgodnie z ofertq, Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr 13/pn/2018.

5. W prZypadku wsttpliwosci, dla celow interpretacji b?d^ mialy pierwszehstwo dokumenty zgodnie

z nast?puj^c^ kolejnosci^: / ' -

a) umowa,

b) dokumentacja projektowa,

c) STWiOR.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wynagrodzenie umowne ryczaltowe, w tym koszty przygotowania, wykonania i odbioru robot

budowlanych b?d^cych przedmiotem umowy, zostaio okreslone w oparciu o peln^ i wyczerpujq^c^
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wiedz?, jakq, przy zaehowaniu nalezytej starannosci na temat przedmiotu umowy Wykonawca mogl
uzyskac z dokumentacji przekazanej przez Zamawiaj^cego;

2) wszystkie odpady zwi^zane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym gruz, drewno, tworzywa,

metale oraz pozostale odpady, zostan^ usunigte lub poddane utylizacji przez Wykonawc? na jego
koszt, zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa.

7. W zwi^zku z faktem, iz wynagrodzenie niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczaitowym,

szczegolowy kosztorys stanowiq,cy zatacznik nr 2 do umowy ma w tym zakresie charakter

pomocniczy. Kosztorys ten b^dzie zatem wykorzystywany do celow zgodnych z niniejsz^umow^.

§2
Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza wykonac niniejsz^ umow? bez udziaiu/z udzialem

podwykonawcy/6w w zakresie wskazanym w ofercie. Wykonawcy ziozonej w zamowieniu
nr 13/pn/2018, tj. Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy/om: *

- robot? budowlan^ polegajq,c^ na /

- dostaw? polegaj^c^na /

- using? polegaj^c^ na ,

ktor^ wykona: /fimal nas^iva podwykonawg!.

Pozostale/Wszystkie* roboty budowlane, dostawy oraz uslugi stanowi^ce przedmiot zamowienia

Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.

* f^apisj f^stanq, nypeinione stosownie do ofert)/ WjkonawQi ̂ o^nej w ̂amowieniu nr 13lpnl2018.

2. Wykonawca zobowi^tzuje si? zawrzec z podwykonawc^ w zakresie cz?sci zamowienia okreslonej

w ust.l, umow? w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyi^cznie

wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub using, ktore scisle odpowiadaj^ cz?sci

zamowienia okre^onego umow^ zawart^ pomi?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 przediozenia Zamawiaj^cemu projektu umowy

o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz ich wycen^

nawi^zuj^cq, do cen uj?tych w zaiaczniku nr 2 do umowy (szczegolowy kosztorys pomocniczy), 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 14 dni Hcz^c od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgioszenia w formie pisemnej zastrzeien do

projektu tejze umowy, jezeli:

a) nie speinia ona nast?puj^cych wymagah:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyi^cznie wykonanie robot budowlanych, ktore

sci£e odpowiadaj^ cz?sci zamowienia okreslonego umow^ zawartq^ pomi?dzy Zamawiaj^cym

a Wykonawcy

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre^one na co najmniej takim

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

i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonjmi w niniejszej

umowie oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

• 3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu

umowy o podwykonawstwo, nie b?dzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego,

N"

0sm
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4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowi^ani do niezwlocznego przedstawiania

Zamawiaj^cemu na jego z^danie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotycz^cych realizacji

umowy o podwykonawstwo,

5) zapewnienie udziaiu Zamawiaj^cego w odbiorach robot budowlanych realizowanych przez

podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, zgodnie z §3 ust.8 niniejszej
umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

- uzalezniaj^cych uzyskanie przez podwykonawc? lub dalszego podwykonawc? zaplaty od

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty

przez Zamawiaj^cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawc?

wynagrodzenia podwykonawcy;

- uzalezniaj^cych zwrot kwot zabezpieczenia nalez)^ego wykonania umowy o podwykonawstwo

przez Wykonawc? podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawcy przez Zamawiaj^cego.;

- stanowi^cych, iz termin realizacji robot budowlanych 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

pomi^dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy, na podstawie niniejszej umowy.

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust.l3.

5. Niezgloszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej zastrzezeh do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust.4, uwaza si? za akceptacj? projektu umowy przez Zamawiaj^cego.

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

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

zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmiany), ktorej przedmiotem sq. roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiaj^cy w terminie 14 dni licz^c od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej

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

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

8. Niezgloszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, w terminie okre^onym w ust.7,

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

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

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

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

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

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

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

ceny oferty), a takze umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot jest inny niz polegaj^cy na

dostawie opraw/paneli oswiedeniowych. Wyl^czenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajt^cym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wi?kszej niz 50.000,00 zlotych (brutto).

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

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

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

o podwykonawstwo.
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a

IB.Tetmin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykpnawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze bye dluzszy niz 30 dni od dnia dor^czenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktxiry lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlanej,
z zastrzezeniem, ze w momencie wypiaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wszelkie naleznosci

na rzecz Podwykonawcy zostan^ uregulowane w calosci.

14. Wykonanie cz^sci przedmiotxi 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 pelnq, odpowiedzialnosc zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu cywilnego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic podwykpnawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiaj^cego.

16. Zamawiaj^cy moze zaz^dac od Wykonawcy niezwiocznego usunigcia (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 podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10.

17. Zamawiaj^cy, moze z^dac od Wykonawcy zmiany lub odsuniycia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzyt

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie

daj^ rykojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

robdt budowlanych, dostaw lub usiug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na z^danie Zamawiaj^cego

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy, jezeH dzialania podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajq, postanowienia niniejszej umowy.

18. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac

z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie

Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 13/pn/2018.

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

powolywal siy, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych,

w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postypowaniu, Wykonawca jest obowi^zany

wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal

siy w trakcie postypowania o udzielenie zamowienia (13/pn/2018).

20. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy b^dz

wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej

w zamowieniu nr 13/pn/2018, winno nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy.

21. W zwi^zku z tym, iz robota budowlana objyta przedmiotem umowy bydzie 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 kontaktu z nimi, zaangazowanych

w wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca zobowi^zuje siy zawiadamiac Zamawiaj^cego

o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,

a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie

zamierza powierzyc reaHzacjy roboty budowlanej (jezeli dotyczy).
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22. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopi^ umowy

o podwykonawstwo dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, potwierdzaj^cy, ze osoby zawieraj^ce umow? w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadajq. uprawiiienia do jego reprezentacji.

23. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym

zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajq,cego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t^ umow^ wymaga ponownej akceptacji

Zamawiaj^cego w trybie okre^onym w niniejszym paragrafie.

24. Do zmian istomych postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje si^ zasady okreslone

w niniejszym paragrafie.

25. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporz^dzane s£(. w j^zyku

obcym, Wykonawca, podwykonawca lub ddszy podwykonawca jest zobowi^zany zal^czyc do

przedkiadanego projektu jego tlumaczenie na j?zyk polski, a w przypadku kopii romowy

o podwykonawstwo — tlumaczenie przysi^gle umowy na j?zyk polski.

26. Do zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami odpowiednie

zastosowanie znajd^. postanowienia niniejszej umowy.

27. Powierzenie wykonania cz^sci zamowienia (umowy) podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy.

§3

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac caly przedmiot umowy w tetminie do dnia 31.12.2018 t.

2. Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia

umowy. Przekazanie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony protokolem

ptzekazania frontu robdt.

3. W terminie do 3 dni roboczych Kcz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ hatmonogtam

realizacji robot budowlanych.

4. Wykonanie robot budowlanych (odbior robot) w zakresie kazdego zadania (zadanie nr 1 i zadanie nr

2) winno zostac potwierdzone przez Strony odr?bnym protokolem odbioru robot budowlanych.

Zal^cznikiem do protokolu odbioru robot budowalnych winny bye protokoly z pomiarow oswiedenia

przeprowadzonych przez Wykonawc?.

5. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? dokonac danego odbioru robot, tj. odpowiednio w zakresie zadania nr 1

oraz zadania nr 2, w ciqgu 2 dni roboczych hcz^c od daty pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru

przez Wykonawc?.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? dokonac zgloszenia gotowosci do odbiom robot w ramach danego

zadania nie pozniej niz 1 dzieh roboczy przed uplywem terminu wykonania przedmiotu umowy,

o ktorym mowa w ust. 1.

7. W terminie do 3 dni Ucz^c od dnia podpisania danego protokotu odbiom robot budowlanych

Wykonawca zobowi^zuje si? opracowac i dostarczyc Zamawiaj^cemu dokumentacj?

powykonawcz% jezeU okohcznosci b?d^wymagaly jej sporz^dzenia (wyst^i^ zmiany w stosunku do

dokumentacji projektowej).

W takim przypadku Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc dokumentacj? powykonawczq, w formie

pisemnej (2 egzemplarze) oraz na nosniku CD lub DVD umozhwiaj^cym odczyt w formatach „.ath"

(dot. kosztorysow), „.dwg" (dotyczy rysunkow, rzutow etc.) oraz „.pdf".

Z chwil^ odebrania przez Zamawiaj^cego dokumentacji powykonawczej, na Zamawiaj^cego

przechodz^ wszelkie majq,tkowe prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji do wykonanej

dokumentacjij a w szczegolnosci:
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a) prawo do korzystania i wykotzystywania dokumentacji powykonawczej w caiosd lub w czgsci,

w tym do korzystania z zawartych w niej rozwi^zan projektowych;

b) prawo do modyfikacji dokumentacji powykonawczej;

c) prawo do udost?pnienia dokumentacji powykonawczej w dowolnej formie osobom trzecim,

w tym rowniez do publicznego udost^pnienia na przyklad poprzez publikacj? na stronie

intemetowej, jezeli zajdzie taka potrzeba;

d) prawo do powielania dokumentacji powykonawczej w caiosci lub w cz?sci w dowolnej formie,

technice oraz ilosci egzemplarzy;

e) prawo do sporz^dzenia dowolnej ilosci kopii dokumentacji powykonawczej lub jej czQsci przy

pomocy dowolnej techniki, w tym drukarskiej, reprograficznej lub cyfrowej.

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 prz3rpadku stwierdzenia nieprawidlowosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania
odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowiqzuje si? informowac

Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych realizowanych
przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, z takim wyprzedzeniem, aby

umozliwic Zamawiaj^cemu faktyczny udzial w odbiorach.

9. Nalezyte wykonanie robot budowlanych stanowi^cych przedmiot niniejszej umowy winno zostac
potwierdzone przez Strony protokolem kohcowym, ktory b?dzie stanowil podstaw? do dokonania
zwrotu cz?sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z zasadami przyj?tymi

w niniejszej umowie. Podstawq, dla podpisania ptotokolu kohcowego b?dzie protokdl' odbioni
robot budowlanych w zakresie odpowiednio zadania nr 1 oraz zadania nr 2, a takze - w sytuacji

opisanej w ust.7 - dokumentacja powykonawcza. Protokdl koAcowy winien zostac podpisany bez
zb?dnej zwloki.

10. Protokoly, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zobowi^zuje si? przygotowac Zamawiaj^cy.

11. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisywania protokoiow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,
ze strony Zamawiaj^cego upowaznione sq, osoby wskazane w §5 ust.3 umowy; ze strony Wykonawcy
zas osoba lub osoby wskazane w §5 ust.4 umowy.

Poza odbiorami opisanymi w niniejszym paragrafie osoby wskazane w §5 ust.3 umowy
upowaznione sq, do dokonywania w ramach niniejszej umowy rowniez odbiorow cz?sciowych oraz
odbiorow robot zanikaj^cych, czy ulegaj^cych zakryciu, jezeli takie wyst^i^ w toku realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie ze sztukq^ budowlan^ oraz obowi^zuj^cymi przepisamt prawa.

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

13. Najpoiniej w dniu zawatcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy
dana osoba zatmdniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu

(jednej z osob wskazanych w §5 ust.3 umowy) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach
niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?d^ zatrudnione na podstawie umowy o prac?
w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. Oswiadczenie (kompletne
oswiadczenie) winno zawierac rowniez imi? i nazwisko osob zatmdmonych na podstawie umowy
o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?,
dokladne okreslenie podmiotu skladajq.cego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji ww. oswiadczenia pod k^tem wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy.
6
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Niezlozenie kompletaego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub

podwykonawc?) uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z prawa do tozwi^zania umowy oraz do

naliczenia Wykonawcy katy umownej w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto umowy (§7 ustl), jezeli

Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl wymaganego

kompletaego oswiadczenia.

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

si? wszystkie czynnosci fizyczne w ramach robot instalacyjnych, w tym demontaz starych opraw

oswiedeniowych, montaz opraw oswiedeniowych, pomiary, roboty elektryczne towarzysz^ce, roboty

wykonczeniowe towarzysz^ce, opisane w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robot, oraz

w STWiOR, wykonywane bezposrednio przez pracownikow fizycznych uczestnicz^cych po stronie

Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robot budowlanych (uslug) objgtych

przedmiotem zamowienia, z wyl^czeniem czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy

czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy (tj. w ramach uprawnien budowlanych do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen), kierownika robot b^dz inne osoby peini^ce samodzielne fiankcje

techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym przez

osob? z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzen instalacji i sieci na stanowisku dozoru, a takze nie

obejmuje przypadkow wykonywania swiadczenia osobiscie przez przedsi^biorc? prowadz^cego

dzialalnosc gospodarcz^.

Wymog zatrudniania na podstawie umowy o pracg, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo

zamowien pubUcznych, dotyczy cz)mnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy na

roboty budowlane, nie zas w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.

14. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez
Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.l3):

a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy lub

podwykonawc? kopii umowy/umow o prac? osob wykonuj^cych w trakcie reaUzacji zamowienia

czynnosci, ktorych dotyczy wjmuenione w ust.21 oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

kopia umowy/umow powinna zostac zanonimizowana (tj. w szczegolnosci bez adresow,

nr PESEL pracownikow) w sposob zapewniaj^,cy ochron? danych osobowych pracownikow,

zgodnie z przepisami RODO. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac? powinny bye mozHwe do zidentyfikowania;

b) mozliwosc z^dania zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzaj^cego oplacanie przez

Wykonawcg lub podwykonawcy skladek na ubezpieczenia spoieczne i zdrowotae z tytulu

zatrudnienia na podstawie umow o pracy za ostatai okres rozUczeniowy;

c) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem odpowiedmo przez Wykonawcy lub

podwykonawcy kopii dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracownika przez pracodawcy do

ubezpieczeh, zanonimizowana w sposob zapewniaj^cy ochrony danych osobowych pracownikow,

zgodnie z przepisami RODO. Imiy i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

d) mozliwosc z^dania wyjasnieh w przypadku w^tphwosci w zakresie potwierdzenia spelniania

wymogu zatmdnienia na podstawie umowy o pracy;

1^/
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e) mozliwosc zwrocenia si? do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli

w przypadku powzi?cia uzasadnionych w^,tpHwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawc? lub podwykonawc?.

Wskazane pod lit a, b lub c dokumenty, a takze wyjasnienia, o ktorych mowa pod litd 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 realizacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa

umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

RODO - ro^or^d^nie Parlamntu Eun^ejskiego i Rady (UE) 20161679 ̂ dnia 27 kwietnia 2016 r. w spram ochrorg osdb fî c^ch w
v^pr^etwaryamem danych osoboaych i w spram smbodmgo pr^spiym taMch darych ora^ ucbyknia dyrektyty 951461 WE, (ogdlm rospor^d^me o ochrmie darych)
(D^ Urz UEE 119 z 04,05.2016, sir, 1).

§4

1. Umowa niniejsza b?dzie mogia ulec zmianie w zakresie tetminu wykonania umowy w przypadku

wyst^ienia nast?puj^cych przeszkod w jej realizacji:

a) w przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyj?tym w doktrynie

i orzecznictwie (zdarzenie zewn?trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia

jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne dziaiania przyrody, zamieszki

uliczne, jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wpl)rwie na wykonanie

umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz

uzyskac pisemne stanowisko Zamawiajj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si?

Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wpiywu na mozliwosc prowadzenia robot.

b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych

warunkami organizacyjnymi, finansowymi bq,dz innymi okolicznosciami, przez ktore nalezy

rozumiec sytuacje zwi^zane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwoleh,

uzgodnieh etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.

2. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a lub lit. b), termin

wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb?dny do usuni?cia lub ust^ienia

przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego nast?pujq,cego po dniu usuni?cia

lub ust^ienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.

3. Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych b?dzie wymagalo pisemnego potwierdzenia przez

Zamawiaj^cego na protokole zawieszenia okre£aj^cym w szczegolnosci dat? rozpocz?cia okresu

zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz Wykonawc?.

4. Kazdorazowe zawieszenie robot zostanie rowniez odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone

wpisami w kolejnych dniach az do usuni?cia lub ust^ienia przeszkody.

5. Po usuni?ciu lub ustqpieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporz^dzq, pisemny aneks do umowy

wskazuj^cy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych oraz okreslaj^cy termin pozostaly

do zakohczenia realizacji umowy.

6. Wyst^ienie przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu realizacji robot

budowlanych jako calosci; przeszkoda moze zatem dotyczyc cz?sci realizowanych robot, co nie

wyklucza prowadzenia robot budowlanych w pozostaiym zakresie. Niezaleznie od zakresu

zawieszenia, zapisy ust. 1-5 znajd^ odpowiednie zastosowanie.

7. Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze srodkow inwestycyjnych, Zamawiaj^cy zastrzega, iz:

a) w sytuacji niezakohczenia realizacji umowy do dnia 23.01.2019 r. z powodu niedotrzymania terminu

realizacji umowy przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do rozwi^zania umowy
z zachowaniem zasad okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej

w wysokosd 5% wjmagrodzenia calkowitego umowy okredonego w §7 ust.l umowy.

/
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b) w sytuacji niezakonczenia realizacji umowy do dnia 23.01.2019 r. z powodu innego niz wskazany pod

lit. a), a takze, jezeli w przypadku, o ktorym mowa pod Kt. a), Zamawiaj^qr nie skorzysta z prawa do

rozwi^zania umowy, Zamawiaj^q^ w lamach kazdego zadania dokona inwentaryzacji robot oraz

oceny ich zaawansowania wedlug stanu na dzien 23.01.2019 r. w oparciu o zal^cznik nr 2 do umowy.

Stosownie do powyzszego Zamawiaj^qr zaplaci Wykonawqr wynagrodzenie za faktycznie wykonany

zakres umowy, nie wi?cej jednak niz 80% kwoty wynagrodzenia caikowitego umowy, nawet

w przypadku, gdyby wartosc wykonanych na dzien 23.01.2019 r. prac przekroczyta poziom

procentowy wskazany w zdaniu poprzednim.

Podstawq^ zaplaty - obok faktury VAT wystawionej i dostarczonej przez Wykonawc? Zamawiajq,cemu

nie pozniej niz w dniu 23.01.2019 r., z zastrzezeniem konsekwencji niedotrzymania ww. terminu

wskazanych w §8 ust. 3 umowy, b?dzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na dzien 23.01.2019 r.,

a takze protokol zawieszenia robot.

Do zawieszenia terminu wykonania umowy w omawianym przypadku znajdq. odpowiednie

zastosowanie zasady opisane w ust.2-4 niniejszego paragrafu. Bieg terminu realizacji robot

budowlanych b?dzie kontynuowany od pierwszego dnia roboczego nast^puj^cego po dniu usuni^da

lub ust^ienia przeszkody, a wigc po uzyskaniu przez Zamawiaj^cego srodkow finansowych na rok

2019 na realizacj? umowy.

Do odbioru robot, zasad Wystawiania faktur oraz zaplaty wynagrodzenia stosuje si? odpowiednio

postanowienia §7-8 umowy.

8. W przypadku nieuzyskania srodkow finansowych przez Zamawiaj^cego do dnia 31.03.2019 r.,

Zamawiaj^cy rozwi^ze niniejsz^ umow? w zakresie niezreaUzowanej cz?sci przedmiotu umowy

z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia zlozenia wypowiedzenia na

pismie. Po dokonaniu wypowiedzenia, a przed uplywem terminu wypowiedzenia, Wykonawca dopelni

wszystkich wymaganych umow^ formalnosd.

§5
1. Nadzor inwestorski w imieniu Zamawiaj^cego pelnic b?dzie inspektor nadzoru:

, tel ; nr uprawnieh , przynaleznosc do Izby

2. Nadzor w zwi^zku z dokumentacj^ projektowq^ pelnic b?dzie :

, tel ;

3. Do przeprowadzenia odbioru i podpisania danego protokolu odbioru robot budowlanych,

o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajq^cy upowaznia inspektora nadzoru wskazanego

w ust.l oraz pracownikow Zamawiaj^cego: 1 , tel 2 .., tel.

,3 tel Dla skutecznosd wystarczy dzialanie inspektora nadzoru oraz

dwoch sposrod wskazanych pracownikow Zamawiaj^cego.

Do podpisania innych protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, niz wskazane w zd.l,

Zamawiaj^cy upowaznia pracownikow Zamawiaj^cego: 1 , tel , 2 ,

tel 3 tel Dla skutecznosd wystarczy dzialanie dwoch sposrod

wskazanych pracownikow Zamawiaj^cego.

4. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,

w tym za biez^ce kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokolow,

o ktorych mowa w niniejszej umowie, s^: 1 , tel 2 , tel.

Dla skutecznosd wystarczy dzialanie jednej ze wskazanych osob.

5. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1- ust.4 dla swej skutecznosd wymaga

jedynie pisemnego oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie umowy.

6. Wykonawca ustanowil na potrzeby niniejszej umowy kierownika budowy w osobie: ,
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- nr uprawnien budowlanych: z dnia ,

- zaswiadczenie i nr wpisii na list^ czlonkow samorz^du zawodowego:

- tel. kontaktowy; .

Wykonawca w dniu dzisiejszym; przedlozyl Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce uprawnienia
budowlane kierownika budowy oraz zaswiadczenie o wpisie na Ust^ czlonkow wlasciwej izby

samorz^du zawodowego potwierdzaj^ce czlonkostwo w izbie z okreslpnym terminetn waznosci oraz
posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.

Kierownik budowy posiada uprawnienia dp pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urz^dzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

7. Ewentualna zmiana kierownika budowy wskazanego w ust. 6 b^dzie mozliwa pod warunkiem
posiadania przez nowego kierownika budoyy wymaganych uprawnien. Zmiana taka wymaga pisemnej
akceptacji ze strony Zamawiaj^cego.

8. Kierownik budowy zobowi^any jest dokonywac czynnosci zgodnie z obowi^zuj^cytni w tym zakresie
przepisami prawa, w tym prowadzic dziennik budowy. f-
Wykonawca zobowi^,zuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych
wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot budowlanych obj?tych nimejsz^ umow^ tj.
posiadaj^cych uprawnienia eksploatacyjne w zakresie eksploatacji urzq,dzeh instalacji i sieci na
stanowisku eksploatacji - wszyscy pracownicy, posiadaj^cych uprawnienia w zakresie eksploatacji
urz^dzen instalacji i sieci na stanowisku dozoru - 1 osoba, przy zachowaniu warunkow wskazanych
w umowie oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

9. Wykonawca zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^cemu przed przyst^ieniem dp rpbot imienny
(imi? i nazwisko; podstawa dysponowania) wykaz wszystkich osob, ktore b?dq. braly udzial w realizacji

niniejszej umoWy. O zmianach dotycz^cych wykazu osob Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac

Zamawiaj^cego bez zb?dnej zwloki, na pismie. Zmiana osob podanych w wykazie jest dPpuszczalna

przy uwzgl?dnieniu wymogow niniejszej umowy.

10. Wykonawca,oswiadcza, iz wypelnil obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w zwi^zku

z niniejszq.umow%

11. Wykonawca potwierdza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjne Zamawiajecego z art. 13 RODO.

§6

1. Wykonawca zobowi^zuje si? strzec mienia znajdujecego si? w pomieszczeniach lub na terenie obj?tym

robotami budowlanymi oraz zapewnic nalezjrte warunki BHP i przeciwpozarowe z uwzgl?dnieniem

przepisow rpzporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. Nr 169, poz. 1650) oraz

rozporzedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 ze zm.). Wykonawca dopelni

obowiezkow w zakresie wymagah dotycz^cych bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych

w dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Wykonawca zobowi^zuje si? do umozUwienia wst?pu na

teren prowadzonych robot pracownikom organow nadzoru budowlanego oraz upowaznionym

przedstawicielom Zamawiajecego.

2. Wykonawca ponosi odpOwiedzialnosc materialne (finansow^ za wszelkie szkody powstaie po stronie
Zamawiajecego, jego pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem

.  umowy.

3. Zamawiajecy w dniu przekazania frontu robot przekaze Wykonawcy pomieszczenie przeznaczone na
zaplecze soCjalno-b)rtowe.
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4. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowistzany jest uporz^dkowac teren budowy oraz
teren zaplecza, o ktorym w ust.3.

5. Materialy rozbiorkowe (np. gruz, odpady) Wykonawca zobowi^zuje si? wywiezc i zutylizowac na

wiasny koszt, zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowi^zuje si?

przediozyc Zamawiaj^cemu dokument/y potwierdzaj^cy dokonanie utylizacji zgodnie
z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami.

6. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy korzystanie z mediow (energia elektryczna, woda i scieki)

w zakresie niezb?dnym do realizacji umowy.

7. Zamiar rozpocz?cia przez Wykonawc? jakichkolwiek robot zwi^zanych z wyi^czeniem mediow

zasilaj^cych budynek lub stanowi^cych ingerencj? w siec logiczn% wymaga bezwzgl?dnie

wczesniejszego uzgodnienia z jednym z pracownikow Zamawiaj^cego wskazanych w §5 ust. 3 umowy,

tj. CO najmniej na 2 dni robocze przed planowanym przez Wykonawc? rozpocz?ciem takich robot.

8. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materiaiy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz

inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?d^ fabrycznie nowe, nieuzywane i w peini

wartosciowe. Materiaiy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze narz?dzia,

sprz?t uzyte do wykonania umowy b?d^ spelniaiy wymogi i normy okre^one w obowi^zuj^cych

przepisach, b?d^, 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.; wyroby budowlane, szczegolnie istome dla

bezpieczenstwa pozarowego, b?d^ posiadaly dokumenty potwierdzaj^ce ich dopuszczenie do obrotu

i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na z^danie Zamawiajj^cego

Wykonawca obowi^zany jest niezwlocznie okazac do wgl^du wymagane dokumenty.

9. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj?tych przedmiotem umowy w dniach od

poniedzialku do niedzieli, przy czym wszelkie przebicia, przejscia, przewierty, i tym podobne

czjmnosci emituj^ce wzmozony halas winny bye wykonywane mi?dzy godz. 18.00 a 6.00,

z zastrzezeniem, iz prace wykonywane w godzinach nocnych nie mog^, zaklocac ciszy nocnej.

Wykonywanie robot w soboty lub niedziele wymaga zgloszenia takiego zamiaru przez Wykonawc?

Zamawiaj^cemu na co najmniej 2 dni przed planowanymi robotami.

W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest wyeliminowanie lub istotne

ograniczenie prac realizowanych przy pomocy elektronarz?dzi, utrudniaj^cych prac? i obslug?

petentdw Sl^skiego OW NFZ (nadmiemy halas i zapylenie).

§7

Wynagfodzenie ryczaltowe - wynagtodzenie calkowite umowy

1. Wynagrodzenie calkowite nalezne Wykonawcy z tytulu zreaUzowania niniejszej umowy wynosi

zlotych brutto (slownie: zlotych brutto), w tym: zl netto

oraz 23% podatek VAT, z zastrzezeniem postanowieh §8 umowy.

Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i odpowiada cenie oferty Wykonawcy

zlozonej w zamowieniu nr 13/pn/2018.

Wynagrodzenie ryczaltowe stanowi sum? wynagrodzenia ryczaltowego za zadanie nr 1: zl

netto, zl brutto oraz za zadanie nr 2: zl netto, zl brutto.

/W przypadku, gdy obowi^zek podatkowy zgodnie z przepisami a podatku od towardw

i ustug b^d^i^ spoczywatna Zamawiajqcym ust.l brzmi:

„1. Wynagrodzenie calkowite nalezne Wykonawcy z tytulu zrealizowania niniejszej umowy wynosi

zlotych (slownie: zlotych), bez podatku od towarow i uslug,

z zastrzezeniem postanowien §8 umowy. Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym

i odpowiada cenie oferty Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 13/pn/2018.
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Wynagrodzenie ryczahowe stanowi sum? wynagrodzenia ryczaltowego za zadanie nr 1: zi

netto oraz za zadanie nr 2: zi."

2. Wynagrodzenie caikowite umowy, o ktorym mowa w ust.l, zawiera wszelkie koszty niezb?dne do

wykonania zamowienia, w tym koszt urz^dzen, instalacji, robocizny, materiaiow oraz wszelkie inne

koszty, a takze nalezne oplaty i podatki zwi^zane z realizacj^ umowy.

/W przypadku, gdy obowiqzek podatkowy zgodnie z przepisatni 6 podatku od towarow

i ustug bfdzie spoczywat na Zamawiajqcym w ust.2 zd, 1 in Gne dopisuje s/p „za wyjtpkiem

podatku od towarowi ushig (VAT)"./

3. Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac caloksztalt prac wynikaj^qrch z przedmiotu umowy za ww.
kwot? uwzgl?dniaj^c^ wszystkie koszty zwi^zane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca

realizuj^c umow?, nie b?dzie mogl domagac si? podwyzszenia wjmagrodzenia, nawet jesli w chwili

zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie ryczaltowe

umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym.

4. Zabrania si? Wykonawcy realizacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot budowlanych nie

obj?tych niniejsz^. umowq. bez odr?bnej decyzji Zamawiaj^cego. Kazdorazowe odst?pstwo od

powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

5. W umowie przewiduje si? mozliwosc dwoch platnosci cz?sciowych, tj. za zadanie nr 1 oraz za zadanie
nr 2, ktorych suma nie moze przekroczyc wynagrodzenia calkowitego umowy, o ktorym mowa w ust.

1 niniejszego paragrafii.

6. 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 obowiqzany b?dzie

odprowadzac Zamawiaj^cy - zwi?kszenie wydatku brutto po stronie Zamawiajq,cego, wynagrodzenie
netto umowy, w tym takze wartosci, ceny netto, zostanie obnizone w taki sposob, aby po doUczeniu
aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wydatek brutto po stronie Zamawiaj^cego nie
przekroczyl ceny oferty netto Wykonawcy powi?kszonej o podatek VAT w wysokosci obowi^zuji^cej
w dniu zlozenia oferty w zamowieniu nr 13/pn/2018.
W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do

wynagrodzenia netto umowy, w tym takze do wartosci, cen netto, zostanie doliczony podatek VAT
w wysokosci obowi^uj^cej na skutek zmniejszenia stawki.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie

pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowy okreslone w §7 ustl umowy, nie narusza
przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac?
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265).

§8

Watunki i terminy pl^atnosci

1. Zaplata z tytulu niniejszej umowy nast^i z dolu, w formie polecenia przelewu, na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 21 dm Ucz^c od daty dostarczenia do
siedziby Zamawiaj^cego prawidlowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokotu
kdiicowego, o ktorym mowa w §3 ust.9 umowy, z zastrzezeniem postanowien ust.2 i ust.7-ust.9
niniejszego paragrafii.

2. Zamawiajqcy dopuszcza platnosci cz?sciowe, tj. osobno za zadanie nr 1 oraz za zadanie nr 2.
W takim przypadku zaplata nast^i z zachowaniem zasad okreslonych w ustl, na podstawie danego

^ ' I//1 Ul L. MnJt
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protokoiu odbioru robot budowlanych, a takze - w sytuacji, o ktorej mowa w §3 ust.7 umowy -

dokumentacji powykonawczej, z zastrzezeniem postanowien ust.7-ust.9 niniejszego paragrafu.

3. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obciq^zenia rachunku Zamawiaj^cego.

4. Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawq^ odsetki ustawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzenia, liczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zaplata miaia bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego

wezwania do zaplaty.

5. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

6. Faktura VAT powinna uwzgl?dniac nast?puj^ce dane:

Nabywca:

Narodott^ Funduss^ Zdrowia ̂  sied'^hq_ w Wars^wie,

adres: ul Grojecka 186, 02-390 Wdrss^awa,

NIP: 107-00-01-057

Odbiorca i piatrdk dowodu:

Slciski Odd^ial Wojemds^ki Narodomgo Fundusr^u Zdrowia ̂  sieds^bci w Katowicach,

adres: ul. Kossutha 13, 40 —844 Katowice.

1. Podstawq, wypiaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia b?dzie wystawiona przez Wykonawc?

faktura VAT oraz:

a) protokol koncowy (b^dz dany protokol odbioru robot budowlanych w przypadku, o ktorym
mowa w ust.2), w ktorym b?d^ wyszczegolnione elementy robot budowlanych wykonane przez

podwykonawcow i dalszyeh podwykonawcow,
b) sporz^dzone nie wczesniej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczenia

podwykonawcow i dalszyeh podwykonawcow o niezaleganiu z plamosciami wobec nich przez

. Wykonawc? lub przez podwykonawcow,

c) oswiadczenia podwykonawcow i dalszyeh podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez

nich lub pelnym obj?ciu wystawion)mii przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych

zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci

obj?tej plamosciq, koncowy.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturq, VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7,
Zamawiaj^cy jest uprawniony do wstrzymania wypiaty naleznego Wykonawcy W3magrodzenia do

czasu przedlozenia przez Wykonawc? stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiaj^cego

zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawc? 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 plamosc.

10. Wykonawca zobowi^zuje si? do wystawienia i dostarczenia kazdej z faktur VAT w terminie zgodnym

z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, nie pozniej jednak niz w dniu 23.01.2019 r. W przypadku

wystawienia i dostarczenia Zamawiaj^cemu faktur/y VAT po terminie wskazanym w zdaniu

poprzedzaj^cym, Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do tozwi^zania umowy z zachowaniem

zasad okreslonych w §12 ust.B umowy oraz do naliczenia Wykonawcy katy umownej w wysokosci

5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ustl umowy.

§9

Platnosci na tzecz podwykonawcow

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawc? realizacji cz?sci umowy podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplat? wynagrodzenia naleznego

0^. ip/l ui ̂  04"^
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow platnosci okre^onych
w umowie z podwykonawcy przy uwzglgdnieniu postanowien §2 ust.l3 umowy.

2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiaj^cego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wjmagalnego wynagrodzenia
przysiuguj^cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwrocic si? z z^daniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiaj^cego.

3. Zamawiaj^cy niezwlocznie po zgloszeniu z^dania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawc? o z^daniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawc? do

zgioszenia pisemnych uwag dotycz^cych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczajyc mu w tym celu termin nie krotszy niz 7

dni od dnia otrzymania przez Wykonawc? wezwania.

4. W przypadku zgioszenia przez Wykonawc? w terminie okreslonym w ust. 3 uwag podwazaj^cych

zasadnosc bezposredniej zaplaty, Zamawiaj^cy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnosc takiej zaplaty lub

b) zlozyc do depozytu s^dowego kwot? potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej w^tpliwosci co do wysokosci

kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si? nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

5. Zamawiaj^cy jest zobowi^zany zaplacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, b?d^ce przedmiotem z^dania, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc faktur^ VAT lub rachunkiem oraz

dokumentami potwierdzaj^cymi wykonanie i odbior robot, dostaw, uslug, a Wykonawca nie zloiy

w trybie okre^onym w ust. 3 uwag, o ktorych mowa w ust. 7, wykazujqcych niezasadnosc

bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyl^cznie nalezne wjmagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.

6. Rownowartosc kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, b^dz skierowanej do

depozytu s^dowego, Zamawiaj^cy potrj^ca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. 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 Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc?, prawidlowosci ich

wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc? 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 t? wymagalnosc.

8. Zamawiaj^cy jest uprawniony do odst^ienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i wykaze niezasadnosc takiej platnosci, lub

jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykaz^ zasadnosci takiej platnosci.

9. Zamawiaj^cy moze dokonac bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli 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.

10. Podstaw^ platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy b?dzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc? lub Podwykonawc?,
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przedstawiona ZamawiajsLcemu wraz z potwierdzonq, za zgodnosc z oryginaiem kopi^ protokoiu

odbioru przez Wykonawc? lub Podwykonawc? robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbiom

dostaw lub uslug.

11. Bezposrednia platnosc dokonywana przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawqr lub dalszego
Podwykonawcy b?dzie obejmowac wyi^cznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wjmagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu
opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawc? lub Podwykonawcy i bydzie
dotyczyc wyl^cznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajq.cego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
uslug.

12. Dokonanie bezposredniej piatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej piatnosci do depozytu
s^dowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przysluguj^cej Wykonawcy od Zamawiaj^cego
z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadaj^cej dokonanej piatnosci.

13. Zamawiaj^cy dokona bezposredniej platnoki na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w tprminip 30 dni od dnt'a pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiaj^cego uznania piatnosci bezposredniej za uzasadnion^.

14. Zamawiaj^cy moze zlozyc do depozytu s^dowego kwot? potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych w^tpliwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu platnosc nalezy si?, co uznaje si? za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie obj?tym zdeponowan^ kwot^ zobowi^zania Zamawiaj^cego wzgl?dem
Wykonawcy.

15. Odpowiedzialnosc Zamawiaj^cego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
platnoki bezposrednich jest ograniczona wyl^cznie do wysokoki kwoty naleznoki za wykonanie
danej cz?sci zamowienia, wyrdkaj^cej z zalacznika nr 2 do umowy (szczegolowy kosztorys
pomocniczy). Domagaj^c si? zaplaty bezposredniej podwykonawca lub dalszy podwykonawca wimen
przedlozyc Zamawiaj^cemu kosztorys szczegolowy z umowy o podwykonawstwo dla cz?sci
zamowienia obj?tej zaplaty bezposredm% Zamawiaj^cy dokona porownania kwot za zakres rzeczowy
obj?ty zaplatq, bezposredniq, wynikaj^cych ze szczegolowego kosztorysu pomocniczego (zalgcznik nr
2 do umowyl oraz szczegolowego kosztorysu z umowy o podwykonawstwo. W przypadku roznic
w cenach jednostkowych pomi?dzy cenami jednostkowymi okreslonymi umow^ o podwykonawstwo
a cenami jednostkowymi okreslon)mii w zalaczniku nr 2 do umowy (szczegolowy kosztorys
pomocniczy), Zamawiaj^cy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyl^cznie kwot? nalezn^ na podstawie
cen jednostkowych okreslonych w zalaczniku nr 2 do umowy.

16. Koniecznosc wielokrotnego, tj. wi?cej niz dwukrotnego, dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc dokonania bezposredmch zaplat na
sum? wi?ksz^ niz 5% wartosci umowy moze stanowic podstaw? do rozwiqzania umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiaj^cego oraz naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w §12
ust.1 lit. a umowy.

17. Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowieh publicznych nie naruszaj^ praw i obowiqzkow
Zamawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikaj^cych z przepisow
art. 647' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

HI
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§10

Zabezpieczenie nale:^tego wykonania umowy

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl,
CO stanowi 10 % ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 13/pn/2018.
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub

kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien 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^any jest
poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rozUczenie zabezpieczenia dokonane zostanq^ zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiaj^cemu przysluguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia Ucz^c
od dnia podpisania protokol'u kohcowego. Pozostal^. cz^sc zabezpieczenia (do 30%) Zamawiaj^cy
obowiq,zany jest zwrocic Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r?kojmi za wady.

4. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz?sci), Zamawiaj^cy nie
moze zostac pozbawiony mozhwosci wyst^ienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^ilo w okresie waznosd
zabezpieczenia.

§11

Gwarancja i t^kojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl^dem Zamawiaj^cego za przygotowanie i wykonanie calosd
robot b^d^cych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji oraz r^kojmi za wady przedmiotu umowy, tj. na wykonane roboty
budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materiaiy/urz^dzenia, a takze na
pozostaie elementy zamowienia, ktore mozna objv rgkojmi^ i gwarancja Bieg okresu gwarancji
i r^kojmi za wady rozpoczyna si? od dma podpisania danego protokoiu odbioru robot budowlanych
(dotycz^cego danego zadania), kohczy zas wraz z upi3rwem - miesi?cznego okresu
gwarancji i r?kojmi za wady* licz^c od dnia podpisania protokoiu kohcowego. * Itu i^stanie wpisany
okres gwarangi i r^hojmi ̂ odnie ^aoferowanjm w ofercie Wykonawy ̂loi^pmj w t^amowieniu nr 13 jpn1201SI

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za ewentualne wady (bi?dy) w opracowanej w ramach niniejszej
umowy dokumentacji powykonawczej (w sytuacji opisanej w §3 ust.7 umowy). Konsekwencje wad
(bi?d6w), w tym rowniez finansowe, nie tnog^ obci^zac Zamawiaj^cego. Wykonawca zobowi^zany
jest do usuni?cia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego, na wlasny koszt zarowno wad
w dokumentacji, jak i wszelkich konsekwencji tych wad.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplamego usuni?cia w ramach udzielonej gwarancji wad fizycznych
(naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawm^ si?
w okresie udzielonej gwarancji. Termin konkretnej naprawy lub wymiany kazdorazowo zostanie
wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiaj^cego.

5. Wszelkie koszty zwi^zane z wymiany lub naprawy (w szczegolnosci koszty robocizny, materiaiow),
w tym z ewentualnym transportem, instalacje ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? wydac Zamawiajecemu najpozniej w dniu podpisania danego protokohj
odbioru robot budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotycz^ce przedmiotu umowy.
Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie moge bye sprzeczne z warunkami
gwarancji w)mikajecymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane
se postanowieniami niniejszej umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach
gwarancyjnych mogebyc korzystniejsze od okreslonych w nimejszej umowie.
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7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytuiu r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone
w trakcie odbioru oraz za wady powstate po odbiorze w okresie rekojmi za wady.

8. W przypadku wykrycia wady, o ktorej mowa w ust6, Zamawiaj^cy zawiadomi o niniejszym pisemnie
Wykonawc? w terminie do 2 dni roboczych licz^c od daty ujawnienia wady, informuj^c jednoczesnie
Wykonawc? o miejscu i terminie ogl^dzin.

9. Zamawiaj^cy sporz^dzi - z ogl^dzin, w ktoiym stwierdzi istnienie wady oraz wskaze

Wykonawcy termin przeznaczony na jej usuni?de. Protokol z ogl^dzin winien zostac podpisany przez
obie Strony. Usunigcie wad zostanie stwierdzone przez Strony protokolamie.

10. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie r?kojmi za wady, wad przedmiotu

umowy, Zamawiaj^cemu przysiuguj^ nast^puj^ce uprawnienia, przy odpowiednim uwzgl^dnieniu

zasad opisanych w ust.7-ust.8:

1) jezeli wady zostan^ ujawnione w toku czynnosci odbiorowych i nadajq, si? do usuni?cia,

Zamawiaj^cy moze odmowic dokonania odbioru 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 nadaj^ si? do usuni?cia:

a) Zamawiaj^cy moze odpowiednio obnizyc wjmagrodzenie - jezeli stwierdzone wady nie

uniemozliwiaj^ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem;
b) Zamawiaj^cy moze rozwi^zac umow? oraz nahczyc kar? umownq^ w wysokosci okreslonej

w §12 ust.l Uta umowy lub zaz^dac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczaj^c

w tym celu odpowiedni termin - jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaj^ uzytkowanie przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem;

3) jezeli wady zostan% ujawnione w okresie r?kojmi za wady i nadaj^ si? do usuni?cia, Wykonawca

usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

11. Zobowi^zania z, t3milu gwarancji i r?kojmi za wady zobowi^zuje si? realizowac Wykonawca.

12. Wszelkie zgioszenia (zawiadomienia) w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiaj^cego bq,dz

z tytuiu r?kojmi za wady wynikajq,cych z niniejszej umowy mogq, bye skutecznie przekazane przez

Zamawiaj^cego za posrednictwem faksu na numer: lub poczty elektronicznej na adres e-mail:
Fakt otrzymania zgioszenia Wykonawca obowi^zany jest natychmiast potwierdzic

za posrednictwem faksu na numer Zamawiaj^tcego: lub poczty elektronicznej na adres
e-mail Zamawiaj^cego: O kazdej zmianie numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej

Wykonawca jest zobowi^zany niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego (na pismie lub faksem lub
elektronicznie), pod rygorem uznania zgioszenia dokonanego na kontakty podane w zd.l za
skuteczne.

13. Wszelkie koszty w toku wykonywania zobowi^zah z tytuiu gwarancji b^dz r?kojmi za wady, w tym
zwi^ane z wymianq, lub napraw^ usuni?ciem wad (w szczegolnosci koszty robocizny, materialow),

w tym z ewentualnym transportem, instalacj^ uruchomieniem ponosi Wykonawca.

14. Zamawiaj^cy dokonuje wyboru dochodzenia roszczen z tytuiu gwarancji b^dz z tytuiu r?kojmi za
wady wedle swego uznania.

§12

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zuje si?
zaplacic Zamawiaj^cemu nast?puj^c^ kar? umown^:

a) w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okre^onego w §7 ust.l umowy, jezeli Zamawiajq,cy rozwi^ze
umow? z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniaj^ce rozwi^zanie

umowy rozumiec nalezy raz^ce naruszenie postanowien umowy przez Wykonawc?; za raz^ce
naruszenie postanowien umowy w szczegolnosci moze zostac uznana koniecznosc wielokromego, tj.

wi?cej niz dwukromego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

(V yr\
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podwykonawcy 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.

b) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wynikaj^cego z §3

ust.l umowy. Jezeli opoznienie przekroczy 23 dni Zamawiajq^cy zastrzega sobie mozliwosc

skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej okre^onej

w ust. 1 lita;

c) w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do ktoregokolwiek z terminow

w ramach gwarancji lub r?kojmi za wady, wyznaczonego Wykonawcy na podstawie §11 niniejszej

umowy;

d) w wysokosci 300,00 zl za kazdy przypadek braku zapiaty lub nieterminowej zapiaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

e) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

^  w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

g) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapiaty (§2 ust.l 1) wymaganej przez Zamawiaj^cego;

h) w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych
obj?tych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiaj^cego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodme z zasadami okreslonymi
umow^

i) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? danej osoby
wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

j) w wysokoki 200,00 zt za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,
o ktorych mowa w §3 ust.l4 lit. a, b lub c, b^dz za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie
wyjasnien, o ktorych mowa w §3 ust.l4 litd;

k) w wysokosci 500,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wskazanego w §3
ust.7 umowy. Jezeli opoznienie przekroczy 20 dni Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc
skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej okreslonej
w ust. 1 lit.a.

2. W przypadku, gdy wysokosc naHczonych kar umownych z tytulow, o ktorych mowa w ust.l Ut. b-k
osi^gnie 5% wynagrodzenia umowy, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, Zamawiaj^cy jest uprawniony
do rozwi^zania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokoki okreslonej w ust. 1 lit
a.

3. Termin zapiaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor?czenia Stronie wezwania 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, jak^ ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci
z wynagrodzenia).

4. Zaplata kary przez Wykonawc? lub potrq,cenie przez Zamawiaj^cego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowi^zku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowi^zah wynikaj^cych z umowy.

5. W sytuacjach opisanych w ust.l lit. e,f,g Zamawiaj^cy nalicza kar? umown^ oraz wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin do przedlozenia wymaganych dokumentow lub do dokonania wymaganej zmiany.
W przypadku nieprzedlozenia dokumentow lub niedokonania zmiany w wyznaczonym termime
Zamawiajftcy po raz kolejny nalicza kary umowne zgodnie z ust.l lit. e,f,g.
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6. W przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych obj^tych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiaj^cego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umow% Zamawiaj^cy nalicza kar?
umown^ zgodnie z ust.l lit. h oraz wzywa Wykonawc? do usuni^cia takiego podmiotu w wyznaczon)nn
terminie. W przypadku nieusuni^cia w tym terminie Zamawiaj^cy nalicza ponownie kar? umown^

zgodnie z ust.l lit. h oraz ponownie wzywa Wykonawc? do usuni^cia.

7. Zamawiaj^,cemu przysiuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego, w przypadku, gdy

zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.

8. Rozwi^zanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nast^puje z chwil^ zlozenia

Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwi^zaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwi^zania

umowy. W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie

wykonany zakres umowy, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporz^dzonego w oparciu

o inwentaryzacj? robot. W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiajq,cy zachowuje prawo do roszczen

z tytuiu gwarancji i r^kojmi za wady do prac dotychczas wykonanych.

9. Zawieszenie terminu wykonania umowy zawiesza bieg opoznienia i naliczania z tego tytuiu kar

umownych.

10. W przypadku zbiegu podstaw do rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 1

lita niniejszego paragrafu, Zamawiaj^cy moze skorzystac tyiko z jednej podstawy do naliczenia kary
z tytuiu rozwi^zania umowy.

§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody powstale po stronie Zamawiaj^cego, jego.
pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem umowy, w tym z robotami
budowlanymi. W ciqgu 3 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic
Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie ubezpieczen waznych w okresie obejmuj^cym okres

realizacji umowy:

w zakresie ubezpieczen budowalnych, gdzie sum? ubezpieczenia stanowi kwota w wysokosci nie ,
nizszej niz wynagrodzenie calkowite brutto umowy;

w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej do sumy gwarancj'jnej 1.000.000,00 zl; OC ma zawierac
rozszerzenie OC za podwykonawcow, jezeU Wykonawca b?dzie korzystai z podwykonawcow przy
realizacji zamowienia.

§14

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do urz^dzen, pomieszczen Zamawiaj^cego

w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, w tym w okresie reaHzowania zobowi^an z tytuiu gwarancji

i r?kojmi za wady, zobowi^zane si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczicych

Zamawiajicego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych

osobowych podstawowych, jak i wrazHwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form

przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez

przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si? wykonujic obowi^ki wynikajice z niniejszej umowy

(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanowi^ca zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

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

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w symacji, gdy zachodz^

przeslanki do zlozenia takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiaj^cego do naliczenia Wykonawcy kary

umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do
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Nt zamowienia; 13/pn/2018 wzof utnowy

powiadomienia stosownych organow. Wz"6r Oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

stanowi zal^,cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych

przez Wykonawc? jako tajemnica ptzedsigbiorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych

w obowiq.zuj^cych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania fych

informacji oraz ich zrodla.

§15

Postanowienia koncowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z ustaw^ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych.

Kazdorazowa zmiana postanowien niniejszej umowy wymagac b§dzie formy pisenmej pod rygorem

niewaznosci, z uwzglgdnieniem wyj^thow przewidzianych w niniejszej umowie.

Przez dni, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni kalendarzowe. Przez dni

robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku.do. piq^tku, za

wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si? przepisy Prawa zamowieh publicznych

oraz Kodeksu cywilnego.

5. Sprawy spome b?d^ rozpatrywane przez S^d wlasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego (Katowice).

6.. Umow? niniejsz^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^eych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

2.

3.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

KIEROWNIK
Dzi^ Planowania i Analiz Ekonomicznych

Slaskiego Oddziahi Wojewddzkiego
Narodowego Fundusm^dro.wia w Katowicach

Magdalena Stefani

P.O. KffiROWNIKA
1 Inwestycji i Zamhwiefi Publicznychskiego Oddzi^tFWojewddzkiego

Fu6^j&u.Z«owia w Katowica<m

Katarzyna Klis

Vywoil KJ''W Wydziahi Ksicgowoici
Kt-1861 mm i^mSTtnf L^ko 0»6wnyKii^w^

Sl%skiego Oddziata Wojeyv6dzk«ego
Narodowego Funduszu Zdrojad^ Katowicach
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - 6l^skim Oddziatem Wojewodzkim z siedzib^
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

- 6l^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziata: na podstawie petnomocnictwa nr

z dnia ,

zwanym dale] „Zamawiaj^cym"

a

z siedzib^ w , adres: , wpisanym do

prowadzonego przez pod numerem

/jezeli dotyczy/,

NIP: REGON: , wyspkosc kapitatu zaktadowego: /jezeli

dotyczy/,

w imieniu ktorego dziata:

-  , zwanym dalej „Wykonawcq",

0 tresci nastppuj^cej:
V-

W zwipzku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktorej przedmiotem jest

robota budowlana polegajqca na modernizacji instalacji oswietlenia podstawowego

w budynku A oraz instalacji eiektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych

w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, zwanej dalej „umowq podstawowq",

Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych udostppnianych wzajemnie w trakcie

realizacji umowy podstawowej postanawiaj^, co nastppuje:

§1

llekroc w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczajq one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane

w inny sposob, dotycz^ce spraw, pianow dziatalnosci Zamawiaj^cego lub

przedsipwzipc Zamawiaj^cego zwi^zanych z realizacji umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomipdzy przedstawicielami Stron w zwiqzku z

realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiajicego, ktore zostaty utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowii Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia si

powszechnie znane lub jawne.

§2

1. Z uwagi na udostppnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje sip do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

od formy, w jakiej zostaty mu przekazane;

Iaa*
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2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyt^cznie na uzytek prowadzonej

wspotpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduj^ sl^ one w posladaniu

Wykonawcy:

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyf^cznie osobom biorqcym udziaf

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te

niezb^dne dia prawidtowej realizacji umowy podstawowej:

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,

0 poufnym charakterze udost^pnianych i przekazywanych im Informacji poufnych,

pouczenia ich w sprawie traktowania tych Informacji jako poufnych oraz odebrania

od tych osob oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy o zachowaniu

poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych

w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w spos6b wyrazny udzielona zostanie

na tak^ czynnosc pisemna zgoda lub dokonanie czynno^ci jest obiektywnie

niezb^dne w zwi^zku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiajqcy zobowi^zuje

si^ do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej

osobom bior^cym udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,

ktore okazi upowaznienie Zamawiajqcemu do udziatu w realizacji umowy

podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiajicego lub w przypadku zakonczenia wspdtpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiajqcemu lub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materiatow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami b^d^cymi w posladaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia

materialow winien uzyskac pisemny akceptacj^ Zamawiajqcego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowiizkow dotyczicych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu

kar^ umowni w wysokosci 5.000,00 ztotych /stownie: pi§c tysi^cy 00/100 ztotych/

za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na zqdanie Zamawiajqcego,

w terminie do 14 dni liczqc od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby biorqce udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy

(niniejsze obejmuje wszelkie osoby wyst^pujqce po stronie Wykonawcy, w tym

rowniez podwykonawcbw i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie

zobowiizujice ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedlug wzoru

okreslonego w zatqczniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia

Wykonawca zobowiizuje si^ ztozyc Zamawiaj^cemu przed przystipieniem do

faktycznej realizacji umowy podstawowej przez danq osob^. Obowi^zek powyzszy

dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cych czynnosci zwi^zane z wypetnianiem

[m/
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zobowi^zan Wykonawcy z tytutu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy

podstawowej.

4. W przypadku niezlozenia Zamawiaj^cemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwot§ 1.000,00 ztotych

/stownie: jeden tysiqc 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek nieztpzenia oswiadczenia.

5. Lqczna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 ninlejszego

paragrafu, nie moze przekroczyc wysokosci 50% /stownie: pi^cdziesigt 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 wyt^cznie przez Wykonawc? ujawnienie Informacji

Poufnych, w wysokosci przewyzszaj^cej kar^ umownq, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Strong poszkodowan^ z tego tytuto, przekracza wysokosc kary

umownej, o ktorej mowa w ust.2 iub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caly

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu Iub wygasni^ciu,

a takze w okresie gwarancji i r^kojmi, bez wzgl^du na podstaw^ prawn^ (tak

kontraktow^, jak i deiiktow^) i przyczyn^ tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest do

szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyl^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

a) przypadkow wyrz^dzenia szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkow okresionych bezwzgi^dnie obowi^zujqcymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej iub daisi Podwykonawcy winni

zostac zobowi^zani przez Wykonawcy do przestrzegania zobowi^zah wynikaj^cych

z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych

ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowi^zuj^cych przepisbw

prawa.

2. Jezeii Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa Iub wezwania s^du b^dz

innych uprawnionych organbw do ujawnienia jakichkoiwiek Informacji Poufnych,

niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiaj^cego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy obowi^zuj^cych przepisow prawa, wezwania sqdu

iub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b^dzie

uprawniony do ujawnienia Informacji Ppufnej wylqcznie w zakresie wymaganym

prawem oraz zobowi^zany do podjpcia wszeikich uzasadnionych srodkow maj^cych

na ceiu upewnienie sip, ze Informacje Poufne sp traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy

przez swoich pracownikow bqdz inne osoby, ktore bpdp zaangazowane w proces

\k^
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realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowi^zywania umowy podstawowej, ztym

ze zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostajq w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej

umowy oraz umowy podstawowej, nie wyt^czaj^c okresu gwarancji i r^kojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgod? na to, ze nie b^dzie uprawnlony do nabycia

zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiaj^cego lub od niego

uzyskanych.

§7

1. Strony poddajq pod rozstrzygni^cie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzgi^du na siedzib^ Zamawiaj^cego sqdowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdujq zastosowanie

w szczegoinosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiqzuj^ce przepisy

prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

Zat^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania

poufnosci, ktdre stanowi jej integrainq cz§sc.

§10

Niniejsza umowa sporzqdzona zostata w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach,

z czego dwa egzempiarze otrzymuje Zamawiajqcy, jeden egzempiarz otrzymuje

Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

P.O. KIEROWNIKA
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Zatacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi§ i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentuj^c w dniu Wykonawc? podczas

realizacji umowy na robots budowlanq polegajqcq na modernizacji instalacji oswietlenia

podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach

gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ui. Kossutha 13 w Katowicach w siedzibie

Siqskiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych,

zobowiqzuje si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas

realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaleznie od formy,

wjakiej zostaiy mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1), wyi^cznie w celu realizacji umowy.

Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z realizacji

umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis

O
4
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Nr zamowienia: 13/pn/2018 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALE^NOSCI ALBO BRAIOJ PRZYNALEZNO^CI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej z innym

Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktorzy ziozyli oferty w niniejszym post^powaniu.

Przez grup? kapitatow^ - zgodnie z art 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o pchronie konkurencji

i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi?biorc6w,

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

tego przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfz^

katowice.pl o Wykonawcach, ktdrzy zlozyli oferty w postgpowaniu na robot^ budowlan^ polegaj^c%.na

modernizacji instalacji oswietlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej

w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach,

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

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

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

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

*nale:^ wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,

ze powi^zania z innym Wykonawcft nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu

o udzielenie zam6\\ienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

Nio"

podpis

Ia/



Nr zamowienia: 13/pn/2018 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

AKTUALNE OSWIADCZENIEj o Irtorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. robota budowlana polegaj^ca na

modemizacji instalacji oswietlenia podstawowego w biidynku A oraz instalacji elekttycznej

w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B ptzy ul. Kossutha 13 w Katowicach,

prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziai Wojewodzki,

oswiadczam. co nast^puje.

I. O^WIADCZENIE DOTYCZ^CE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym dotycz^cym

Wykonawcy:

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

ustawy Prawo zamowien publicznych.

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

podstawie art. ustawy Prawo zamowien publicznych (podac mdj^cci ̂ stosowanie podstawy

wjkluc;(enia sposrod wjmienionjch w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawj Pstp).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp,. moze przedstawic dowody na to, ze podjgte przez niego srodki s^

wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawierde szkody wyrzs^dzonej
przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznanq, krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce, wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoiprac? z organami. scigania

oraz podjocie konkremych srpdkoW technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przestppstwom lub przestppstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^ppwaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si^, jezeli wobec wykonawcy, b^d^cego podmiotem

Ia/



Nr zamowienia: 13/pn/2018 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz ,

nie upiyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednocze^nie oswiadczam, ze w zwi^zku z ppdstawa, wykluczenia,

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

zamowien publicznych, podjalem nast?puj^ce srodki naprawcze:

2),

a) Oswiadczam, iz spelniam wamnek udziaiu w post?powaniu okreslony przez Zamawiaja,cego

w pkt V pkt 1 ppkt 2 lita SIWZ, tj. dotycza,cy symacji finansowej (posiadanie srodkdw finansowych

lub zdolnosci kredytowej).

Uwaga! Wykonawca winien spelnic wamnek dotycz^cy sytuacji finansowej polegaj^cy na wykazaniu

posiadania srodkow finansowych w wysokosci cb najmniej 100.000,00 zlotych lub zdolnosci kredjrtowej
na poziqmie nie mniejszym nii 100^000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed

uplywem terminu skladania ofert.

b) Oswiadczam, ii spelniam wamnek udziaiu w post?powaniu okreslony przez Zamawiaja,cego

w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ, tj. dotyczacy zdolnosci zawodowej (posiadania wjunaganego
doswiadczenia).

Uwaga! Wykonawca winien spelnic wamnek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) polegaj%cy

na nalezytym wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie przynajmniej 1 (jednej);roboty

budowlanej (zakodczonej) polegaj^cej na wykonaniu co najmniej 100 punktow oswietlenia na co

najmniej dwoch kondygnacjach budynku.

Szczegoly dotycz^ce warunkbw udziaiu w post?powaniu opisuje SIWZ.

II. OSWIADCZENIE DOTyCZACE PODMIOTU. NA KT6rEGO ZASOBY POWOLUTE SIE

WYKONAWCA *

♦jeieli dotyczy

1) Oswiadczam, ie w celu wykazania spelniania wamnku udziaiu w post?powaniu okreslonego
przez Zamawiaja,cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 Ht.a SIWZ polegam na symacji finansowej (posiadanie
srodkbw finansowych lub zdolnosci kred)rtowej) nast?puja,cego podmiom/podmiotow:



Nr zamowienia: 13/pn/2018 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Lp. Nazwa/fitma oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powotuje si? na sytuacj?
finansow^ podmiotu

2) Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunku udziaiu w post?powaniu okreslonego

przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej

(posiadanie wymaganego doswiadczenia) nast?puj^cego podmiotu/podmiotow:

Lp, Nazwa/finna oraz

adres podmiotu
REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powotuje si? na zdolnosc
zawodow^ podmiotu

Oswiadczam, ie w stosunku do ww. podmiotu/ podmiotow, na ktorego/ ktotych odpowiednio sytuacj?
finansow^ b^dz zdclnosc zawodow^ powotuj? si? w niniejszym post?powaniu, nie zachodzq, podstawy
wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 pzp, oraz,
ze podmiot/ podmioty te spelniaj^ w zakresie, w jakim powoiuj? si? na ich zasoby (odpowiednio sytuacj?
finansow^ i zdolnosc zawodow^, warunek udziaiu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis

-i Hi 111 u



Nr zamowienia: 13/pn/2018 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozpnej przeze mnie oferty*:

* w zaieznosci od sytuacji vyybrac albo pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi do powstania u Zamawiaj^Gego 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 niniejszym wskazuj?

ponizej:

a) nazw^ (rodzaj) towaru lub ustugl, ktorycti dostawa lub swiadczenie b^dzie

prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug:

b) wartosc towaru lub ustugl, o ktorym mowa pod iit.a), bez kwoty podatku VAT, tj.

cena netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezei! ziozono ofertg, ktorej wybor prowadzHby do powstania
u zamawlajpcego obowl^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow / usfug,
zamawlajgcy w celu oceny taklej oferty doHcza do przedstawlonej w niej ceny podatek od towarow
/ usiug, ktory mlalby obowl^zek rozHczyc zgodnie z tyml przepisami. Wykonawca, skiadajgc ofertg,
Informuje zamawlaj^cego, czy wybor oferty bqdzle prowadzic do powstania u zamaWlajgcego
obowlqzku podatkowego, wskazujgc nazwq (rodzaj) towaru lub Usiugi, ktorych dostawa lub
swiadczenie b^dzle prowadzic do jego powstania, oraz wskazujgc Ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGAI Dodatkowo wskazuje slq, Iz obowlqzek dollczania wartosd podatku VAT piacOnego przez
Zamawlaj^cego do oferty Wykonawcy (wartosd netto) dqzy na Zamawiaj^cym w przypadku, np. :
- wewngtrzwspolnotowego nabyda towarow;
- dostawy towarow wymlenlonych wzai^czniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow / usIug objgte
mechanlzmem odwroconego obcl^zenla (dot. telefonow komorkowych, w tym smartfondw oraz
komputerow przenosnych, m.ln. tablety, notebook!', laptopy, a takze urz^dzenla wystqpujgce pod
nazwam'r: palmtop, netbook, minlbook, chromebook, desktop, ultrabookItp.);
- Importu ustug lub Importu towarow, z ktoryml w'r^ze sig analoglczny obow'rgzek doHczen'ra przez
Zamaw'iajgcego przy porownywanlu cen ofertowych podatku VA T.

Iml^ I nazwisko upetnomocnionego przedstawlclela Wykonawcy:

Data

pod pis

l/y



Nrzamowienia: 13/pn/2018

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

W CELU ZWIAZANYM Z POST^POWANIEM O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46A/\/E (ogolne rozporzqdzenie o ochronle danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuj?, ze:

■  administratorem Panl/Pana danych osobowych jest:

Narodowy Fundusz Zdrowia - Sl^ski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13, 40-844

Katowice; adres e-mail: zamowieniapubiiczne@nfz-katowice.pi;

■  Inspektorem Ochrony Danych w 6i^skim Oddziaie Wojewodzkim Narodowego Funduszu

Zdrowia jest Pan Maciej Zymetka, adres e-mail: iod@nfz-katowice.pl, tel. 32 735 19 21;

■  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?dq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu zwi^zanym z post^powaniem o udzieienie zamowienia pubiicznego

w przedmiocie: robota budowlana polegaj^ca na modernizacji instalacji oSwietlenia

podstawowego w budynku A oraz instalacji eiektrycznej w pomleszczeniach

gospodarczych I socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowlcach

- numer zamowienia 13/pn/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

■  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?dq osoby iub podmioty, ktorym

udost^pniona zostanie dokumentacja post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych G-t. Dz.U.2017,1579),

dalej „ustawa Pzp";

■  Pani/Pana dane osobowe b?d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres 4 iat od dnia zakohczenia post^powania o udzieienie zamowienia, a takze

przez okres trwania umowy, okres gwarancji i r^kojmi za wady oraz okres

archiwizowania dokumentow zgodnie z obowi^zujqcymi w tym zakresie reguiacjami;

■  obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczqcych jest wymogiem ustawowym okresionym w przepisach ustawy Pzp,

zwi^zanym z udziatem w post^powaniu o udzieienie zamowienia pubiicznego;

konsekwencje niepodania okresionych danych wynikaj^ z ustawy Pzp;

■  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b§dq podejmowane

w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Uv
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Nr zamowienia: 13/pn/2018

■  posiada Pani/Pan:

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

dotycz^cych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa

wart. IBust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza

przepisy RODO;

■  nie przystuguje Pani/Panu:

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

osobowych;

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

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

osobovyych, gdyz podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 iit. c RODO.

* Wyjainienle: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mote skutkowac zmianq wyniku postqpowania
0 udzieienie zamdwienia pubiicznego ani zifiianq postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie mote naruszad integrainosci protokofu orazjego zatqcznikdw.

Wyjasnienle: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze drodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, iub z uwagi na watne wzgi^dy interesu pubiicznego Unii EuropeJskieJ iub
pahstwa czionkowskiego.

podpis Zamawiajcicego:

[yx( \i^l Lia)



Nrzamowienia: 13/pn/2018 zatgcznik do SIWZ

TEKST ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

Z DNIA 13.07.2001 r. W SPRAWIE METOD KOSZTORYSOWANIA OBIEKTOW I ROBOT

BUDOWLANYCH (Dz.U. Nr 80, poz. 867) *

*zr6dto; System Informacji Prawnej LEX

if'



Metody kosztorysowania obiektdw i robdt budowlanych - LEX https://sip.lex.pl/#/act/16905783/175206/metody-kosztorysowania-...

I Metody kosztorysowania obiektowj i robot
budowlanych.
Dz.U.2001.80.867 z dnja 2001.08.02 Status: Akt utracit moc Wersja od: 2
sierpnia 2001 r.

Wejscie w zycie;

Uchylony z dniem:

2 pazdziernika 2001 r.

12 grudnia 2002 r.

IROZPORZADZENIEJ
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I

BUDOWNICTWA

z dnia 13 lipca 2001 r.

w [sprawie metod kosztorysowania obiektowl i robot
budowfanych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr
27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr ICQ, 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 z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 62, poz.

718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268) zarz^dza sIq, co nastqpuje:

§ 1.
1. iRozporzadzenie] okresla iednolite dia wszystkich jednostek gospodarczych [metody

kosztorysowania obiektowl i robot budowianych, w tym rodzaje kosztorysow i podstawy
ich sporz^dzania.

2. jRozporzadzenii^ stosuje si^ do kosztorysow stanowi^cych kaikulacjQ cen na [obiektyl i
roboty budowlane, opracowywanych przez wykonawcow robot na z^danie
zamawiaj^cego.

3. .Rozporzq^dzeniaj nie stosuje siQ przy sporzqdzaniu kosztorysow:

1) opracowywanych na etapach poprzedzaj^cych opracowanie dokumentacji
projektowej,

2) dotycz^cych (obiektow i robot wykonywanych w ramach eksportu budownictwa,

3) dotycz^cych [obiektowj i robot wykonywanych na podstawie umow
mi^dzynarodowych.

2. Uzyte w rozporzq.dzeniul okreslenia oznaczajq.:
1) katalogi - publikacje zawieraj^ce jednostkowe nakfady rzeczowe,

2) jednostkowe naktady rzeczowe - naklady rzeczowe czynnikow produkcji: robocizny
(nr), materialow (nm) oraz pracy sprzQtu i srodkow transportu technoiogicznego
(ng), uj^te w kataiogach lub ustaione na podstawie anaiizy indywiduainej,

3) dokumentacja projektowa - wymagany odr^bnymi przepisami projekt budowlany
wraz z opisami i rysunkami niezb^dnymi do reaiizacji robot, w razie potrzeby
uzupetniony szczegdtowymi projektami, lub opis zawieraj^cy okresienie rodzaju,
zakresu i standardu wykonania robot, wynikaj^cy z inwentaryzacji iub protokofu
typowania robot.

1 z7
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4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - opracowanie
zawieraj^ce zbiory wymagah w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
obejmuj^ce w szczegolnosd wymagania w zakresie wfasciwosci materiatow,
wymagania dotycz^ce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot, okreslenie zakresu prac, ktore powinny bye uj^te w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okreslaj^cych zasady
przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw - opis zasad przedmiarowania,

5) zaiozenia wyjsciowe do Ikosztorysowanla] - ustalone przez zamawiaj^cego dane
techniczne, technologlczne i organizacyjne nieokreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, a
maj^ce wplyw na wysoJ<psc ceny kosztorysowej, oraz ustalone przez zamawiaj^Cego
wymagania dotycz^ce (metod i podstaw opracowania kosztorysu, w szczegoinosci w
zakresie formuty kaikuiacyjnej oraz podstaw ustaiania cen jednostkowych iub
jednostkowych naktadow rzeczOwych i podstaw cenowych,

6) dane wyjsciowe do kosztorysowaniaj - uzgodnione, w formie protokotu, mi^dzy
wykonawcq. i zamawiaj^cym dane techniczne, technoiogiczne i organizacyjne oraz
inne niezb^dne do kaikuiacji kosztorysowej ustaienia dotycz^ce ImetodyJ kaikuiacji,
formuly kaikuiacyjnej oraz podstaw ustaienia cen jednostkowych iub jednostkowych
naktadow rzeczowych i podstaw cenowych,

7) przedmiar robot - opracowanie obejmuj^ce zestawienie pianowanych robot w
koiejnosci technoiogicznej ich wykonania, obilczenie i podanie iiosci ustaionych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustaienia szczegotowego opisu
robot iub szczegolowy opis robot obejmujq.cy wyszczegoinienie i opis czynnosci
wchodz^cych w zakres robot, sporz^dzone przed wykonaniem robot na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

8) obmiar robot - opracowanie obejmuj^ce zakres okresiony w pkt 7, sporz^dzone po
wykonaniu robot na podstawie ksi^gi obmiaru,

9) koszty posrednie - skladnik kaikuiacyjny ceny kosztorysowej, uwzgiQdniaj^cy
nieujQte w kosztach bezposrednich koszty zaiiczane zgodnie z odr^bnymi przepisami
do kosztow uzyskania przychodow, w szczegoinosci koszty ogoine budowy oraz
koszty zarz^du.

§ 3. Kosztorysy opracowuje si^ [metodq.! kaikuiacji uproszczonej iub szczegolowej.

§ 4.

1. Kaikuiacja uproszczona poiega na obiiczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iioczynow
ustaionych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych, z uwzgi^dnieniem
podatku od towarow i ustug (VAT) - wedtug formuty:

Ck = I L * Cj + Pv

gdzie:

Ck - oznacza cenQ kosztorysow^

L - oznacza iiczby ustaionych jednostek przedmiarowych,

Cj - oznacza ceny jednostkowe dia ustaionych jednostek przedmiarowych,

Pv - oznacza podatek od towarow i usiug (VAT).

2.

W zaieznosci od ustaionych jednostek przedmiarowych kaikuiacji uproszczonq. stosuje sii
przy uzyciu nastipuji,cych rodzajow cen jednostkowych;

1) robot,

2) asortymentow robot,

3) czQsci iobiektowi,

4) (obiektowi.
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3. W przypadku braku w zatozeniach lub danych wyjsciowych ustalen dotycz^cych
odr^bnej - poza cen^ jednostkowq. - kalkulacji szczegolowej wyszczegolnionych
elementow kosztow, cena jednostkowa uwzglQdnia wszystkie koszty robocizny,
materialow, pracy sprzQtu i srodkow transportu technologicznego niezb^dnych do
wykonania robot objQtych dan^ jednostkq przedmiarowq. oraz koszty posrednie i zysk.

4. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzglQdniaj^ podatku
od towarow I ustug (VAT).

§ 5.

1. Kalkulacja szczegotowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynow:
ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakladow rzeczowych i ich
cen oraz doliczonych odpowiednio kosztow materialow pomocniczych nieobjQtych
nakladami rzeczowymi, kosztow posrednich i zysku, z uwzglQdnieniem podatku od
towarow i ustug - wedlug formuly:

Ck = I L * (n * c + Kpj + Zj) + Pv

lub

Ck = Z(L * n * c) + Kp + Z + Pv

gdzie:

Ck - oznacza cen^ kosztorysow^

L - oznacza ilosc ustalonych jednostek przedmiarowych,

n - oznacza jednostkowe naklady rzeczowe: robocizny - nr, materialow - nm, pracy
sprzQtu i srodkow transportu technoiogicznego - ns,

c - oznacza ceny jednostkowe czynnikow produkcji obejmuj^ce: godzinow^ stawkQ
robocizny kosztorysowej - Cp, ceny jednostkowe materialow - Cm, ceny jednostkowe
maszynogodziny pracy sprzQtu r srodkow transportu technologicznego - Cg,

n * c - oznacza koszty bezposrednie na jednostkQ przedmiarow^ obiiczone wg wzoru:

n * c = Znp * Cr + Z(nm * Cm + Mpj) + Zng * Cs

Mpj - oznacza koszty materialow pomocniczych na jednostk^ przedmiarow^

Kp - oznacza koszty posrednie,

Kpj - oznacza koszty posrednie na jednostkq przedmiarow^

Z - oznacza zysk kaikulacyjny,

Zj - oznacza zysk kalkuiacyjny na jednostk^ przedmiarow^

Pv - oznacza podatek od towarow i usiug (VAT).

2. Koszty materialow pomocniczych oblicza si^ jako iloczyn wskaznika kosztow materialow
pomocniczych i podstawy ich naiiczania.

3. Koszty posrednie w kosztorysie obiicza siQ jako iioczyn wskaznika kosztow posrednich i
ustaiohej podstawy naiiczania iub ustaia kwotowo na podstawie preliminarza.

4. W kaikuiacji szczegolowej ujmuje siQ koszty wszystkich materialow, ktore zgodnie z
ustaleniami stron s^ uwzgiqdniane w kosztorysie. Materialy wyl^czone z kosztorysu nie
wchodz^ w zakres ceny kosztorysowej i s^ roziiczane odr^bnie.

§ 6.

1. W zaieznosci od przeznaczenia naiezy poslugiwac siQ jednym z nast^puj^cych rodzajow
kosztorysow:

1) ofertowym,

2) zamiennym,

3) powykonawczym.
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2. Kosztorys ofertowy stanowi kalkulacjq ceny oferty i jest przygotowywany przez
wykonawcQ przed wykonaniem robot.

3. Kosztorys zamienny stanowi kaikulacjQ dia ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie 1
jest przygotowywany przez wykonawcQ po wykonanlu robot jako propozycja zmian
kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek
przedmiarowych.

4. Kosztorys powykonawczy stanowi kalkulacjQ dia ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
za wykonane roboty, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys ofertowy, i jest
sporz^dzany przez wykonawcy po wykonanlu robot.

§ 7.

1. Podstawy sporz^dzania kosztorysu ofertowego stanowi^:

1) dokumentacja projektowa,

2) przedmiar robot,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) zaiozenia wvisciowe - przv przetarqowych trybach udzielenia zamowienia lub dane
wyjsciowe do [kosztorysowani^ - przy bezprzetargowych trybach udzielenia
zamowienia,

5) ceny jednostkowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 - dia kalkulacji uproszczonej,

6) jednostkowe naklady rzeczowe zawarte w katalogach lub ustalone na podstawie
analizy indywidualnej - dia kalkulacji szczegolowej,

7) ceny jednostkowe czynnikow produkcji (Cr, C^, Cg) oraz wskazniki kosztow
materiafow pomocniczych, kosztow posrednich i narzutu zysku - dia kalkulacji
szczegotowej,

8) obowi^zuj^ce na podstawie odr^bnych przepisow zasady obliczania podatku od
towarow i usiug.

2. Podstawy sporz^dzania kosztorysu zamiennego stanowiq,:

1) dokumentacja budowy - ksi^ga obmiaru i dziennik budowy,

2) kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych naktadow
rzeczowych oraz cen czynnikow produkcji i wskaznikow.

3. Podstawy sporz^dzania kosztorysu powykonawczego stanowiq.:

1) dokumentacja budowy, ktora obejmuje dokumentacja projektowa dziennik budowy
i ksi^gq obmiarow, protokoty odbiorow czesciowvch i kohcowvch, operaty
geodezyjne, a w przypadku realizacji (obiektow metodqj montazu - takze dziennik
montazu,

2) protokol danych wyjsciowych do ̂osztorysowanjaj,
3) ceny jednostkowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 2, okreslone zgpdnie z ustaleniami w

protokole danych wyjsciowych do [kosztorysowani^ - w metodzie uproszczonej,
4) jednostkowe naWady rzeczowe, ceny jednostkowe czynnikow produkcji, wskazniki

kosztow materialow pomocniczych, kosztow posrednich i narzutu zysku okreslone
zqodnie z ustaleniami w protokole danych wyjsciowych do kosztorysowania] - w
metodzie szczegofowej,

5) obowi^zuj^ce na podstawie odrpbnych przepisow zasady obliczania podatku od
towarow i usfUg.

§ 8.

1. Ceny jednostkowe stosowane w kalkulacji meto^ uproszczon^ ustala sip na
podstawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji o cenach jednostkowych,

3) dwustronnych ndgocjacji.
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2. O wyborze rodzaju cen jednostkowych stosowanych w kalkulacji oraz podstaw ich
ustalania decvduia postanowienia zatozen lub danych wyjsciowych do
ikosztorysowanial.

§ 9.

1. Jednostkowe naktady rzeczowe robocizny uj^te w katalogach lub obliczone na
podstawie analizy indywiduainej okresiaj^ llosci roboczogodzin dotycz^ce wszystkich
czynnosci, ktore wymienione w szczegol^owych opisach robot wyszczegolnionych
pozycji kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci pomocnicze.

2. Jednostkowe naklady rzeczowe materiatow ujqte w katalogach lub obliczone na
podstawie analiz indywidualnych okreslaj^ ilosci wyszczegolnionych rodzajow
materiatow, wyrobow lub prefabrykatow niezb^dnych do wykonania robot obj^tych
wyszczegolnionymi pozycjafni kosztorysowymi, z uwzglQdnieniem ubytkow i odpadow w
transporcie i w procesie wbudowania.

3. Jednostkowe naklady rzeczowe pracy sprzQtu I srodkow transportu technologlcznego
ujQte w katalogach lub obliczone na podstawie analizy indywiduainej okreslaj^ ilosci
maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprz^towych, niezb^dnych do
wykonania robot obj^tych wyszczegolnionymi pozycjami kosztorysowymi, z
uwzglQdnieniem przestojow wynikaj^cych z procesu technologicznego.

§ 10.

1. Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej obejmuje wszystkie skfadniki zaiiczane do
wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeh, a w szczegolnosci:

1) pface zasadnicze,

2) premie regulaminowe,

3) place dodatkowe (dodatki stazowe, inne dodatki regulaminowe),

4) place uzupelniaj^ce (wynagrodzenia za uriopy i inne platne nieobecnosci, zasiiki
chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe),

5) obligatoryjne obci^zenia plac,

6) odpisy na zakladowy fundusz swiadczeh socjalnych.

2. Ceny jednostkowe materialow przyjmuje si^ l^cznie z kosztami zakupu, bez podatku od
towarow i usiug, z wyj^tkiem przypadkow, gdy wykonawca lub objQte kosztorysem
roboty s^ zwolnione z tego podatku.

3. Cena jednostkowa maszynogodziny pracy jednostek sprzQtowych lub srodkow
transportu technologicznego obejmuje:

1) kosztorysow^ cen^ pracy jednostki sprzQtowej lub transportowej wraz z kosztami
obslugi etatowej,

2) koszty jednorazowe, uwzglQdniaj^ce koszty przewozu sprzQtu lub srodkow
transportu z bazy na budowQ i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy
albo przezbrojenie.

§ 11.

1. Ceny jednostkowe czynnikow produkcji ustala sIq na podstawie:

1) kalkulacji wlasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji o cenach rynkowych czynnikow produkcji,

3) dwustronnych uzgodnieh.

2. O wyborze sposobu i podstawy ustalenia cen jednostkowych czynnikow orodukcii
decyduj^ postanowienia zaiozeh lub danych wyjsciowych do ikosztorysowanial.

§ 12.

1. Wskazniki kosztow materialow pomocniczych ustala sIq na podstawie:

1) katalogow lub innych publikowanych informacji.
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2) kalkulacji wlasnej wykonawcy robot,

3) dwustronnych uzgodnien.

2. Wskazniki kosztow posrednich ustala siq na podstawie:

1) kalkulacji wfasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji,

3) dwustronnych uzgodnien.

3. Zysk w kosztorysie przyjmuje si^ kwotowo iub obiicza jako iioczyn wskaznika narzutu
zysku i podstawy jego naiiczania.

4. O sposobie kaikulacji kosztow posrednich i zysku, wysokosci wskaznikow oraz
podstawie naiiczania kosztow posrednich i zysku decydujq postanowienia zatozeh Iub
danych wyjsciowych do Ikosztorysowania

§ 13.

1. Kosztorys obejmuje:

1) strong tytulow^

2) ogoln^ charakterystyk^ lobiektu} budowlanego Iub robot budowlanych,

3) przedmiar Iub obmiar robot.

4) kalkulacji |metoda.| uproszczonq. Iub .metoda. szczegotow^

5) zata.czniki do kosztorysu:
a) zalozenia wvisciowe do [ko^orysowanial Iub protokoi danych wyjsciowych do

Ikosztorysowania!,
b) w miari potrzeby, analizy dotycza,ce indywidualnego ustalania jednostkowych

naktadow rzeczowych, kaikuiacje wlasne wykonawcy robot oraz preiiminarz
kosztow posrednich.

2.

Strona tytutowa kosztorysu zawiera;

1) okresienie rodzaju kosztorysu.

2) nazwi przednniotu Ikosztorysowani^,
3) okresienie iokaiizacji budowy,

4) nazwi i ad res zamawiajacego,

5) nazwi i adres jednostki opracowujacej kosztorys, nazwiska z okresieniem funkcji
osob, ktore sporzadzily kosztorys, oraz ich podpisy,

6) cena kosztorysowa,

7) data opracowania kosztorysu,

8) nazwa jednostki, ktora wykonuje roboty iub oferuje ich wykonanie,

9) ewentuainie kiauzuia o uzgodnieniu kosztorysu przez zamawiajacego i wykonawca.

3. Ogoina charakterystyka (obiektui iub robot zawiera krotki opis techniczny wraz z
istotnymi parametrami, ktore okreslaja wieikosc lobiektu Iub zakres robot
budowlanych.

4. Przy sporzadzaniu przedmiaru Iub obmiaru robot nalezy kierowac sia przyjatymi
zasadami obliczania ilosci robot podanymi w katalogach, innych ustalonych przez
strony publikacjach Iub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

5. Kazdy jednostkowy nakted rzeczowy wystapujacy w kalkulacji szczegolowej posiada
swoja identyfikacja w postaci podania podstawy jego ustalenia.

6. Wszystkie ceny i kwoty podane Iub obliczone w kosztorysie zaokragia sia do petnych
groszy.

7. O ostatecznej formie i szczegotowym zakresie kosztorysu decyduje w odniesienju do
kosztorysu ofertowego zamawiajacy - w zaiozeniach wyjsciowych do kosztorysowanla,
a w wypadku pozostalych rodzajow kosztorysow - zamawiajacy i wykonawca w wyniku
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dwustronnych uzgodnien - w protokole danych wyjscidwych do (kosztorysowania].

§ 14.
Skutki kosztowe warunkow wykonywania robot odbiegalacych od przecigtnych uwzgl^dnia
siQ w kalkulacji uproszczonej w cenach jednostkowych, a w [metodziel szczegoiowej - w
naktadaeh rzeczowych, stawkach-rob'ocizny kosztorysowej, kosztach posrednich lub zysku.

,§ 15.
Rozporz^dzeniej wchodzi w zycie po upfywie 60 dni od dnia ogfoszenia.
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