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a) projekt budowlano-wykonawczy autorstwa Zaklad Ushig Projektowych i Sporz^dzania
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Nrzamowienia: 13/pn/2019

I. Nazwa (firma^ oraz adres Zamawiaiaceeo

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

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

II. Trvb udzielenia zamdwienia

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

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

Numer post^powania

Post^powanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone Jest numerem 13/pn/2019. Wykonawcy

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

Rodzaj zamdwienia: robota budowlana.

Wartosc zamdwienia jest mniejsza niz rdwnowartosc kwoty 5.548,000 euro

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej dalej takze „SIWZ" mowa jest
o "pzp" lub „ustawie", nale2y przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

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

Narodowego Funduszu Zdrowia (Sl^ski OW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach"
nalezy przez to rozumiec dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekroc w niniejszej SIWZ mowa jest

0 „rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw" nale^ przez to rozumiec rozporz^dzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana - zakup i montaz instalacji 2 kpl. klimatyzatordw precyzyjnych
w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w SIWZ.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien ICPV):

45331220-4 - Instalowanie urz^dzeh klimatyzacyjnych, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 45331230-7 - Instalowanie urz^dzeh chlodz^cych

Na opis przedmiotu zamdwienia sklada si?:

1) formularz opis przedmiotu zamdwienia;

2) dokumentacja projektowa, na ktdr^ skladaj^ si?:

a) projekt budowlano-wykonawczy autorstwa Zaklad Using Projektowych i Sporz^dzania Operatdw
Szacunkowych „WOLSKI";

b) przedmiar robdt;

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (w skrdcie: SJWiOR).

Opis przedmiotu zamdwienia okresla standardy jako^ciowe, o ktdrych mowa w art.91 ust.2a pzp.

Uwaga!

•W formularzu opis przedmiotu zamdwienia Wykonawca Jako tresd oferty winien podac nazw? producenta
oferowanych urz^dzen klimatyzacji (agregaty wody lodowej i szafy klimatyzacji precyzyjnej), a takze nazw?,
oraz model oferowanych urz^dzeh klimatyzacji (agregaty wody lodowej i szafy klimatyzacji precyzyjnej).
•W przypadku rdznic merytorycznych pomi?dzy tresci^ dokumentacji projektowej b^dz STWiOR a tre^ci^
pozostalej cz?sci SIWZ, pierwszenstwo maj^ zapisy pozostalej cz?sci SIWZ.
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•Wykonawca winien niezwlocznie zglosic Zamawiaj^cemu w trybie art. 38 pzp wszelkie w^tpliwo^ci odnosz^ce si?

do opisu przedmiotu zamowienia, w tym do dokumentacji projektowej i STWiOR, w szczegdlnosci wszelkie

dostrzezone b}?dy, wewn?trzne sprzecznosci, niezgodnosci, czy niekonsekwencje.

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

zamowien publicznych zwrocic si? do Zamawiaj^cego z wnioskiem o wyjasnienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy

udzieli wyja^nien zgodnie z procedure okreslon^ w przepisach cyt. ustawy.

Uwaga! Autor/Autorzy dokumentacji projektowej oraz STWiQR nie s^ upowaznieni do udzielania jakichkolwiek

informacji Wykonawcom.

2. Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym zai^cznik

do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.

Niniejsza SIWZ we wzorze umowy okresla takze:

a) wymagania dotycz^ce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s^ roboty budowlane, ktorych

niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrzezeh lub sprzeciwu,

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s^ dostawy lub uslugi, ktore, z uwagi na

wartosd lub przedmiot tych dostaw lub ushig, nie podlegaj^ obowi^zkowi przedkladania Zamawiaj^cemu.

Wzor umowy okresla zasady zawierania umdw o podwykonawstwo zarowno w przedmiocie robot budowlanych, jak

i w przedmiocie dostaw i ushig.

Obowi^zek przedkladania umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s^ dostawy lub uslugi nie dotyczy

umdw 0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz; 0,5% wartosci 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 agregatdw wody lodowej lub szaf klimatyzacji precyzyjnej. Wyl^czenie, o ktdrym mowa
w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wi?kszej niz 50.000,00 zlotych

(brutto).

3. Rozwiazania rdwnowazne.

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

rozwiazania rdwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysz^ wyrazy „lub rdwnowazne".

Zgodnie z art.30 ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry powoluje si? na rozwiazania rdwnowazne opisywanym przez

Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowany przez niego przedmiot zamdwienia spelnia wymagania

okreslone przez Zamawiaj^cego.

Spebiienie warunku rdwnowaZnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazac na wypehiionym, podpisanym
i zal^czonym do oferty formularzu opis rdwnowaznosci. Formularz opis rdwnowazno^ci nalezy wypelnic przy
uwzgl?dnieniu wskazdwek zawartych w niniejszej SIWZ, a takze w tresci samego formularza.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc zaoferowania rozwigzah (norm) rdwnowaznych w odniesieniu do norm, w tym
PN, PN-IEC, PN-HD, PN-B, PN-B, PN/H wskazanych w skladaj^cej si? na SIWZ dokumentacji projektowej b^dz
w STWiOR.

Wykonawca, ktdry powoluje si? na rozwiazania rdwnowazne opisywanym przez Zamawiaj^cego, jest obowi^zany
wykazac, ze oferowana przez niego robota budowlana spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
W tym celu Wykonawca winien wypelnic i zal^czyc do formularza oferty formularz opis rdwnowaznosci.

Wykonawca wypelniaj^c formularz opis rdwnowaznosci winien:

a) wskazac nazw? normy/norm - rozwiazania rdwnowaznego oraz
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b) podac opis oferowanego ro^i^zania rownowaznego w odniesieniu do normy wskazanej w SIWZ.
, Opis oferowanego rozwi^zania rdwnowatoegp winien wykazac (udowodnic) rownowamosc rozwi^zania, ktore
winno bye na poziomie nie gorszym niz normy wskazane w SIWZ.

Uwaga: Tam, gdzie w SIWZ pojawia sip odniesienie do konkretnej normy, przyjmuje sip, iz odniesieniu takiemu

towarzysz^ wyrazy „Iub rdwnowame" - dopuszcza sip rozwi^zania rdwnowazne opisanym w SIWZ.

Formularz opis rownowaaiosci nalezy wypebiic i podpisac w przypadku oferowania rozwi^zan rownowamych.

Niewypelnienie b^dz niezal^czenie do oferty fprmularza opis rdwnowatoosci oznacza, iz Wykonawca oferuje
normy (rozwi^zania) zgodne ze wskazanymi w SIWZ.'

Uwaga: Zamawiaj^cy w celu opisania przedmiotu zamowienia nie wskazuje znakdw towarowych, patentdw lub

pochodzenia, zrddia lub szczegdinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub usiugi dostarczane przez
konkretnego wykonawcp. Opis przedmiotu zamowienia nie narusza art. 29 ust.3 pzp.

4. Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o pracp ("art. 29 ust.3a pzol

Zgodnie z art. 29 ust.3 a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisie przedmiotu zamowienia na usiugi lub roboty budowlane

wymagania zatrudnienia przez wykonawcp lub podwykoncnvcf na podstawie umowy o prac§ osdb wykonujqcych

wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega

na wykonywaniu pracy vr sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z pozn. zm.).

Przez czyrmosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kpdeksu pracy, rozumie sip

wszystkie czynnosci fizyczne wykonywane w ramach przedmiotu zamowienia (umowy), ktore opisano

w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robot, a takze w STWiOR, wykonywane bezposrednio przez

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

robot budowlanych (usiug) objptych przedmiotem zamdwienia, tj. mipdzy innymi roboty instalacyjne, tj. wykonanie

instalacji rurowych oraz kanaldw wyci^gowych i nawiewnych, a takze instalacji zasilania (roboty w zakresie

wykonania instalacji elektrycznych, silowych zasilania agregatdw wody lodowej oraz szaf klimatyzacji

precyzyjnej), prace demontazowe i montazowe, rozbidrkowe, przygotowanie podloia, z wyl^czeniem czyrmosci

okre^Ionych w poz. 1.13 przedmiaru robdt (dostawa i montaz beiek zelbetowych) oraz pozostalych czyrmosci

polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

Powyzszy wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o pracp w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy czyrmosci

wykonywanych przez kierownika budowy oraz przez osobp/osoby z uprawnieniami energetycznymi w grupie G1
w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, a takze nie obejmuje przypadkdw

wykonywania swiadczenia osobiscie przez przedsipbiorcp prowadz^cego dzialalnosc gospodarcz^.
Wymdg zatrudniania na podstawie umowy o pracp, o ktdrym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwien

publicznych, dotyczy czyrmosci wykonywanych w ramach przedmiotu zamdwienia na roboty budoWlane, nie zas

w okresie gwarancji i rpkojmi za wady.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 nkt 8a pzp. wskazuie sie:

1) Sposob dokumeritowania zatrudnienia osdb, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp:

najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zalemosci od tego, czy dana osoba

zatrudniona jest przez Wykonawcp, czy podwykonawcp) przedlo^ Zamawiaj^cemu (jednej z osdb wskazanych

w umowie) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach nmiejszego zamdwienia (umowy) czyrmosci, co do
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kt6rych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?d^ zatrudnione na

podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.

Kompletne oswiadczenie winno zawierac rowniez; wykaz os6b (imi? i nazwisko) zatradnionych na podstawie

umowy 0 prac^ wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres obowi^zkow pracownika)

oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o pracf i rodzaju umowy o prac?, dokiadne okreslenie podmiotu

skiadaj^cego oswiadczenie, dat? ziozenia oSwiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia

oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osdb zardwno pod k^tem wyrnogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem mozliwosci realizacji
umowy z udzialem osdb w liczbie wynikaj^cej z wykazu.

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

2) Uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawcy lub podwykonawcy wymagan,
o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiaj^cy zastrzega sobie nastypuj^ce uprawnienia w zakresie kontroli

spelniania przez Wykonawcy lub podwykonawcy wymagad, o ktdrych mowa w art. 29 ust.Sa pzp,

dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1 :
a) mozliwosc z^dania poSwiadczonej za zgodnosd z oryginalem kopii umowy o pracy zatrudnionego

pracownika;

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

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

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

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

okolicznosci rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezlozenia w terminie kompletnego
oSwiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1; obowi^zek zaplaty kary umownej za kazdy dzieh niezatrudniania
w oparciu o umowy o pracy osoby wykonuj^cej czynnosci, co do ktdrych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracy w rozumieniu Kodeksu pracy oraz obowi^zek zaplaty kary umownej za kazdy
dzieh opdznienia w przedloteniu w terhiinie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2 lit. a lub lit. b.

4) Rodzaj czynnoSci niezbydnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotycz^ wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy lub podwykonawcy osdb wykonuj^cych czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia okreslono powyzej (pkt III.4)

5. Warunki gwarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca winien udzielid gwarancji i rykojmi za wady przedmiotu zamdwienia, tj. na wykonane roboty
budowlane, w tym na zainstalowane urz^dzenia, wykonane instalacje, zastosowane materialy/urz^dzenia, a takze na
pozostale elementy zamdwienia, ktdre mozna obj^c gwarancji i rykojmi^ za wady, na warunkach okreslonych we
wzorze umowy.
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Wykonawca winien zaoferowac okres gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia nie krotszy niz 36
miesi?cy i nie dhizszy niz 60 miesi^cy,

Oferowany okres gwarancji i r^kojmi za wady Wykonawca winien podac (w miesi^cach) w formularzu oferty.
/Patrz formularz oferty oraz pkt XIII SIWZ (kryterium II oceny ofert)/.

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

»W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia (umowy), w calym okresie jej trwania, Wykonawca
zobowi^zany b?dzie do serwisowania zainstalowanej klimatyzacji, tj. do dokonywania przegl^dow oraz konserwacji
wszystkich zamontowanych w ramach umowy urz^dzen i instalacji - patrz wz6r umowy.

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ bye 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^ bye korzystniejsze od

okreslonych wumowie.

6. Warunki platno^ci: warunki platnosci zostalv okreslone we wzorze umowv.

7. Irme informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert cz?sciowych. Wykonawca sklada jedn^ ofert? na calosc
zamowienia.

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

3) Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zambwieh, o ktbrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
4) J?zyk post?powania.

Wyjasnia si?, iz zgodnie z zasad^ wyraZon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim, Wymog art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamowieh publicznych wi^ze si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktora formuhije zasad? uzywania 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, znakbw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeh
pochodzenia towarow i using, norm wprowadzanych w j?zyku oryginaiu zgodnie z przepisami o normalizacji.

8. Podwvkonawstwo.

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

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

3) Zgodnie z art. 36b ust. I a pzp, w przypadku zamowieh na roboty budowlane, kthre maj^ by6 wykonane
w miejscu podlegaj^cym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przyst^pieniem do wykonywania zamowienia, Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska Oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacj? robht budowlanych.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kthrego
zasoby Wykonawca powolywal si? na zasadach okreslonych w art. 22a ust.I, w celu wykazania spelniania
warunku udziahi w post?powaniu (warunku dot. sytuacji finansowej), Wykonawca jest obowi^zany wykazac
Zamawiaj^cemu, ze proponowany irmy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunek w
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stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca. powolywai si? w trakcie
post?powania o udzielenie zamdwienia.

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez- umowe o Dodwvkonawstwo nalezy rozumied umow? w formie plsemnej
o charakterze odpiatnym, ktdrej przedmiotem uslugi, dostawy lub roboty- budowlane stanowi^ce cz?^c, zamowienia
publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiajqcego wykonawc% a innym podmiotem (podwykonawc^),
a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takZe mi?dzy pOdwykonawc^ a dalszym podwykonawc^ lub mi?dzy
dalszymi podwykonawcami.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamowienia

1. Termin wykonania zamdwienia; zamdwienie winno zostac wykonane w terminie do dnia 31.12.2019 r.,
z zastrzezeniem §4 wzoru umowy,

Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robdt w terminie do 3 dni roboezych iicz^c od dnia zawarcia umowy.
W terminie do 3 dni roboc^ch iicz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ harmonogram realizacji robdt
budowlanych.

W terminie do 3 dni roboezych iicz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic
Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
z tytuiu prowadzonej dziaialno^ci i posiadanego mienia ha zasadach okre^lonych we wzorze umowy.
Postanowienia dotycz^ce pozostaiych termindw zawiera wzdr umowy.

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

V. Warunki udzialu w postenowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust.l pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegac si? Wykonawcy, ktdrzy:
1) hie podlegaj^ wykluczeniu;
2) spelniaj^ warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okreslone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

0 zamdwieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? wanmek udzialu w post?powaniu dotycz^cy zdolnosci finansowej

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

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

W celu wykazania braku podstaw do, wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ oswiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, za^ w terminie 3 dni od dnia Zamieszczehia na stronie
intemetowej informacji, 0 ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniez oswiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic
dowody na to, ze podj?te przez niego frodki S4 wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlno^ci
udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^cuczynienie
pieni?ine za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami ̂ cigania oraz podj?cie konkremych ̂ rodkdw teChnicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,
b?dqcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

»Wykonawca, ktdry powoluje si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunku udzialu
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w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w p^wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1

pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiaj^cy moze wykluczyc Wykonawc? na kaMym etapie post^powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spetnianie warunku udziatu w postepowaniu okre^Ionego przez

Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamdwieniu oraz niniejszei SIWZ.

Art. 22 ustlb pkt 2 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv svtuacii finansowei

W celu wykazania spebiienia warunku udziahi w postepowaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, a opisanego

ponizej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spebiianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na

wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub Iit.b SIWZ.

Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow fmansowych w wysokosci co najmniej 200.000,00 ziotych lub
. zdolno^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym nii: 200.000,00 ziotych, w okresie nie wcze^niejszym nii
1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegaj^cych sie o udzielenie zamowienia:

a) warunek niepodlegania wykiuczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kaidy

z Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia; .

b) warunek udzialu w postepowaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ - wystarczy spelnienie go

wspolnie przez Wykonawcow ubiegaj^cych sie o zamdwienie (jako suma posiadanych srodkdw

fmansowych lub zdolno^ci kredytowej), co oznacza, iz warunek moze spelnic jeden z Wykonawcdw,

l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca maze w celu potwierdzenia spelniania warunkow

udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieriiu do konkrethego zamowienia lub jego czesci,

polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innych podniiotow,

niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,

na gruncie niniejszego postepowania przyjmuje sie, iz „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,

wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zasobach innego podmiotu/dw, udowodni Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c

zamdwienie bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tego podmiotu/dw, w szczegdlnosci przedstawiaj^c

zobowi^zanie tego podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji

zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, ze udostepniane Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zasoby, pozwalaj^ na
wykazanie przez Wykonawce spelniania warunku udzialu w postepowaniu oraz

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

Uwaga! W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu/dw, Wykonawca jest zobowi^zany wskazad ten fakt

w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolnosciach (zasobach) innych podmiotdw na zasadach okreslonych
w art. 22a pzp, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nale^te wykonanie
zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawce z innymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiaj^cy zqda wskazania w szczegdlnosci:

a) podmiotu, ktdry udostepni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);

b) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

cK (>J
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c) sposobu wykorzystania zasobow iimego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;
Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit.a-d, winnv znalezc sie w zobowi^zaniu podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wvi:ei. Wvkonawca zalacza do ofertv.

Uwaga!

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

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, je^eli zdolnosci lub sytuacja fmansowa podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust. I pzp,
nie potwierdzaj^ speinienia przez Wykonawc? warunku udzialu w post?powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiaj^cego:

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

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

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

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

VI. Wykaz oswiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacych speinianie warunkdw udzialu w postenowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1) aktualne na dzien skladania oferty oSwiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,
tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spebiia warunek udzialu w post?powaniu w zakresie
dotycz^cym sytuacji finansowej.

Informacje zawarte w ww. oswiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunek udzialu w post?powaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktory powohije si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udzialu
w post?powaniu, zamieszcza informacje b tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa powyzej (por. art. 25a

ust.3 pkt 2 pzp).

Wzor o^iadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, zal^czono do SIWZ.

2) zobowiazanie innego podmiqtu/6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia (jezeli Wykonawca pojega na zasobach innego podmiotu/ow - patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiajqcego twww.nfz-katowice.nl')
ihformacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy
0 przynale^noSci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt
23 pzp.
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W przypadku przynale^nosci do tej samej grupy kapitaiowej, Wykonawca moze zlozyc wraz z o^wiadczeniem
dokumenty b^dz infonnacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do zakiocenia
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 rodzajow
dokumentdw (...).

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

3. Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwyi:ej oceniona,
do ziozenia w wyznaczonvm. nie krdtszvm niz 5 dni. terminie aktualnych na dzien ziozenia nast^puj^cych
dokument6w:

a) informacja banku lub spoldzielczej kasy oszcz^dnoSciowo-kredytowej potwierdzaj4ca wysoko^c
posiadanych srodkdw finansowych lub zdolnosd kredytow^ Wykonawcy, w okresip nie wczesniejszym ni±
1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ);

b) informacja banku lub spdldzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej potwierdzaj^ea wysokose
posiadanych ^rodkow finansowych lub zdolno^d kredytow^ podmiotu, na ktdrego sytuacji finansowej
Wykonawca polega, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert
(jezeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/podmiotow).

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

»Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie fnoze ziozyd dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej
wymaganego przez Zamawiaj^cego, mo^ie ziozyd inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb potwierdza
spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udzialu w post^powaniu (art.26 ust. 2c pzp).

4. W przypadku wspdinego ubieeania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw:

1) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt I ppkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Oswiadczenie to winno potwierdzic spelnianie warunkdw
udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kaiidy z Wykonawcdw
wykazuje spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczeiiia;

2) oswiadczenie, 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 potwierdzic spelnianie
warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si?
0 udzielenie zamdwienia (jako suma posiadanych srodkdw finansowych lub zdolnoSci kredytowej),
CO oznacza, iz: warunek moze spelnid jeden z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie
wszyscy Wykonawcy.

5. Forma oswiadczen i dokumentdw.

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

skladania dokumentdw lub oswiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej.
Zamawiaj^cy nie dopuscil rdwniez mozliwosci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy u^ciu srodkdw
komunikacji elektronicznej w sposdb okreslony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

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

W post?pdwaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala, dopuszczona mozliwoSc
skladania dokumentdw lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy uzyciu srodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporzgdzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra

9
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Przedsi^biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumentow, jakich (...) /Dz.U.2018,poz. 1993/, z tym ze;
1) dokumenty lub o^wiadczenia, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentow, skladane

w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodnosc z oryginalem,

2) poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nastfpuje przez opatrzenie kppii dokumentu lub kopii oswiadczenia,
sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnorpcznym podpisem.

»Pelnomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie notarialnie poswiadczonego odpisu.

UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy sip o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyc do oferty

pebiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawey tacy winni ustanowic nelnomocnika do reprezentowania
ich w postppowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w postppowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okre^lonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pelnomocnictw.

»Po§wiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnosciach

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

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

dokumentdw).

»Zamawiaj^cy moze z^dad przedstawienia oryginalu lub notariabie poswiadczonej kopii dokumentdw
lub oswiadczen, o-ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytetaa lub budzi
w^tpliwo^ci CO do jej prawdziwosci.

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

dokumenty sporz^dzone w jpzyku obcym winny bye skladane wraz z tbmaczeniem na jpzyk polski.

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

Jezeli Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oswiadczen lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okoliczno^ci, o ktdrych inowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub innych dokumentdw niezbpdnych do
przeprowadzenia postppowania, oswiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ blpdy lub budz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa dd ich zlozenia, uzupebienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjabieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba te mimo ich zlo2:enia, uzupebienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjabien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postppowania.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pebomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewatoienie postppowania.

Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie termbie, do zlozenia wyjabieh dotycz^cych, oswiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznosci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogdbodostppnych baz danych, w szczegdbosci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutegd 2005 r. o bformatyzacji dzialaboSci podmiotdw
reali^j^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawee dostppnosci oswiadczen lub dokumentdw, o ktdiych mowa w §2,

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

W przypadku, o ktorym mowa powyzej, Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcy przedstawienia thxmaczenia
na jfzyk polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj^cego dokumentow.
Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie z tei moitliwosci wvmaga wskazania przez Wvkonawce

skonkretvzowanvch oswiadczen lub dokumentow.

»W przypadku wskazania przez Wvkonawce oswiadczen lub dokumentow, o ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktore znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdbiosci oswiadczen lub
dokumentow przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub
dokumentow, o lie s^ one aktualne (§10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie
z tei mozliwosci wvmaga wskazania nrzez Wvkonawce skonkretvzowanvch oswiadczen lub dokumentdw.

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

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym postfpowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nast?pnie zbadac, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostaia oceniona jako tiajkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek

udziatu w post?powaniu.

» Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub ni? wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze zbadac, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spebiia warunki udziaiu w post?powaniu wykonawca, ktdry zlo^l ofert? najwy^ej ocenion^
spo^rdd pozostalych ofert.

VII. Informacia o sposobie porozumiewania sic Zamawiaiacego z Wvkonawcartii oraz nrzekazywania

oswiadczen lub dokumentdw. Osobv uprawnione do porozumiewania sic z Wvkohawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za posrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, faksu
lub przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu
using drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zostac zlozona pod
rygorem niewaznosci w formic pisemnej, pelnomocnictwo winno zostac ziozone z zachowaniem formy okreslonej
w pkt X lit. B SIWZ (rdwniez w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a
pzp), zas o^wiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo4e z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamdwienia (rdwniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formic wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministry
Przedsi?biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich (...) /Dz.U.2018, poz. 1993/.

Uwzgl?dniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz
niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rdwniez pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu using
drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za posrednictwem poslanca.
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3. Je^eli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za

po^rednictwem faksu lub przy u^ciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 swiadczeniu usiug drogej elektrpniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kazda ze stron na i^danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

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

6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektrpniczn^

winny bye kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny by6

kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwr6ci6 si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielic wyjasnien

niezwlocznie, jednak nie pozniej nii na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartos6 zamowienia
jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. II ust, 8 pzp - pod wamnkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiaj^cy
mo^e udzielic wyjasnien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o kt6fym mowa w art. 38 ust.l
pzp.

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

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobot? lub dzien ustawowo

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

11. Osob^ uprawnion^ przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

Pani Ewa Adamaszek - Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamowien Publicznych;

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

VIII. Wvmagania dotvezace wadium

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

4.000,00 zlotych (slownie: cztery tysi^ce 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moze wniesc wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:

1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym,
ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?toym,

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?biorczosci.

3. Wadium wnoszon? w pieni^dzu naleZy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany poni^ej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

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

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^^ch 1,40-043 Katowice.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?zna, Wykonawca obowi^zany jest zlo^c dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410.
Tre^c takiego dokumentu nie moze warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej treici winien uwzgl?dniac
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postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wainosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzied, w ktdrym uplywa termin skiadania
ofert. Wadium winno miec charakter bezwaninkowv i nieodwoialnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed upiywem terminu skiadania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? ziozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wpivw srodkpw
pieni?mych na podany wyzej rachunek bankowy, przed upivwem terminu skiadania ofert. o ktoiym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucic ofert?, jezeli wadium nie zostaio wniesione lub zostaio wniesione
w sposdb nieprawidiowy (art. 89 ust. I pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wriiosek Zamawiaj^cego mo2e przediuzyc termin zwiazania ofert^, z tym
ze Zamawiaj^cy moze tyiko raz, co najmniej na 3 dni przed upiywem terminu zwiazania ofert^, zwrocid si? do
Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuiszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadiiun.
4. Przediuzenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tyIko z jednoczesnym przediuieniem okresu wainosci

wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuiony okres zwiazania ofert^.
Jezeli przediuzenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostaia wybrana jako
najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu Drzvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykbnawc? o wypeinienie formularzy (w tym wzordw oswiadczen) w sposob trwaiy poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?sc
formularza lub caiy formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisac "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazaio si? zbyt maie, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii
danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypeinienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy umiescic w zai^czniku do danego formularza,
sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i ziozenie oferty z wykorzystaniem
wzorow formularzy oraz innych zai^cznikow skiadaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania
formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywac zmian merytorycznych zapisow znajdiijqcych si?
we wzorach formularzy stanowiqeych zal^czniki do niniejszej SIWZ.
Uwaga: Wykonawca odpowiada za tresc kazdego z przedkiadanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego, czy
formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztaicenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. Jezeli Wykonawca
przeksztaica formularz do formy edytowalnej, w szczegdlnosci poprzez OCR, zobowi^zany jest dokiadnie
przeczytac jego tresc po przeksztaiceniu oraz pordwnac j^ z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu bi?d6w w procesie przeksztaicenia formatu (np. bi?d6w w procesie OCR) tresc oferty nie b?dzie
odpowiadaia tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegaia b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowamione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^zan o wartosci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upeinomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomoenictwa (lub jego kopi? po^wiadczonq notarialnie/odpis notarialny) naleiy doi^czyc do
oferty. Ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisac osoba upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznana za niewa^n^.

13



Nr zamowienia: 13/pn/2019

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 Sl^ski Oddzial Wojewodzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208A oraz napisem:

Przetarg nieograniczony - nr 13/pn/2019

ROBOTA BUDOWLANA - KLIMATYZATORY PRECYZYJNE

NIE OTWIERAC PRZED: ...3.0;.i)9,..2fl19 godz. 11.30

Jezeli oferta jest wysyiana za pomoc^ przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczy6,
ze przesylka zawiera ofert? oraz wskazad numer post^powania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci
za nast^pstwa spowodowane brakiem wia^ciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

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

W przypadku oswiadczen lub zaswiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktorych Wykonawca zastrzegl, it, nie mog^ bye one udost?pnione innym uczestnlkom post^powania,
Wykonawca powinien umiescic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyc je w inny widoczny sposob.

Uwaga! Tajemnlc? przedsiebiorstwa defmiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.):

Przez tajemnic^ przedsiebiorstwa rozumie sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem
informacji albo nie sq latwo dostepne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowj^cych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie
sktadania ofert, zastrzegl, ze nie mog^ bye one udostepniane oraz wvkazal. iz zastrzeione informacje
stanowi^ tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^ oferte na cale zamdwienie. Oferte skiada sie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci elektronicznej.

G. Tresc ziozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.
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H, Wykonawey mog^ wspolnie ubiegac si? o udzielenie zamowienia. Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si?
0 udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust, 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamowienia albo
do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia, Dokument pebiomocnictwa winien
odpowiadac zasadbm okreslonyrn w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposob wypelniania jub przygotowania formularzy iub oswiadczen:

1) formularz oferty nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

w ramce w pkt 1 formularza oferty nalezy podac cen? oferty za realizacj?

calego zamowienia (netto oraz brutto);

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie ryczaltowe;

2) formularz opis przedmiotu

zamowienia

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (nalezy

zal^czye do formularza oferty);

3) formularz opis

rdwnowaznosci

jezeli Wykonawca oferuje rozwiazania (normy) rdwnowazne (patrz: pkt III

ppikt 3 SIWZ), nalezy wypelnic formularz i podpisac w fniejscu do tego
wyznaczonym (formularz - jeteli dotyczy, nalezy zal^czyc do formularza
oferty);

4) szczegdlowy kosztorys

ofertowy pomocniczy

w oparciu o zal^czone do SIWZ dokumenty skladaj^ce si? na opis

przedmiotu zamowienia, Wykonawca winien sporzadzic szczegolowv

kosztorys ofertowy pomocniczy dla robot budowlanvch stanowiacvch

przedmiot zamowienia:

przez szczegolowy kosztorys ofertowy pomocniczy nalezy rozumiec

szczegolowy kosztorys ofertowy sporz^dzony zgodnie z zasadami

wynikaJacymi z rozporzadzenia Ministra Rozwpju Regionalnegd
i Budownictwa z dnia 13.07.2001' r. w sprawie ittetod kbsztorysowania
obiektow i robot budowlanych, dla metodv szczegolowei sporzadzania

kosztorvsu ofertowego.

Rozporzadzenie nie jest aktem prawnym aktualnie obowiazujacym,
niemniej jednak Zamawiajacy wymaga sporzadzenia szczegdlowego

kosztorysu ofertowego zgodnie z zasadami opisanymi w wyzej
wskazanym rozporzadzeniu, ktdrego tekst zaiacza si? do niniejszej SIWZ.
w przypadku stwierdzenia przez Wykonawc? braku mozliwosci

skatalogowania danej pozycji kosztorysu, Wykonavrca winien dokonac

wyceny danego elementu przedmiaru robot w szczegolowym kosztorysie
ofertowym pomocniczym na podstawie kalkulacii wlasnei
(indywidualnei). ktora winien zalaczyc do szczegolowego kosztorysu
ofertowego pomocniczego jako jego integralna cz?sc;

szczegdlowy kosztorys ofertowy pomocniczy winien zostad podpisany
przez Wykonawc?; kosztorys winien zostad zalaczony do formularza

oferty w dwdch jednobrzmiacych kompletnych egzemplarzach
(w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca, jeden egzemplarz zostanie
wykorzystany na potrzeby realizacji pfzyszlej umowy; egzemplarza tego
nie nalezy trwale laczyd z pozostalymi dokumentami.oferty);
szczegolowy kosztorys ofertowy. pomocniczy stanowi- tresd oferty
Wykonawcy;
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w zwi^zku z faktem, iz cena oferty jest cen4 ryczaltow^, szczegolowy

kosztorys ofertowy pebii w tym zakresie rolf pomocnicz^ shiz^c celom

okre^lonym we wzorze umowy;

5) wz6r informacji, o ktorej - nale27 wypetnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?
mowa w art. 91 ust.3a pzp zai^czyc do formularza oferty);

6) wzor oswiadczenia, o ktdrym - nalezy wypetnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym
mowa w art. 25a ust.l pkt 1 (oswiadczenie zat^czyc do formularza oferty);
pzp

7) wzdr oswiadczenia - grupa - nalezy wypeinid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym oraz ziozye
kapitaiowa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert? nalezy zlo^c w siedzibie Zamawiaj^cego:

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

w terminie do dnia ...3.O..P.9.'..20]9 do godziny 11.00.

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

3. Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac ofert?.
4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ...3.Cl,..0i9».20J9l o godzinie 11,30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokoj nr 217A (11 pi?tro).

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

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow piatno^ci zawartych
w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej fwww, n fz-katowice.pD
informacje dotycz^ce:

1) kwoty, jak4 zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamowienia;
2) fum oraz adresow Wykonawcow, ktdrzy zlo2yli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warankdw platnosci zawartych w ofertach.

XII. Opts sposobu obliczenia cenv oferty

1. Cena oferty stanowi cene rvczaltowa i winna zawierac wszelkie koszty niezb?dne do wykonania zamowienia,
zgodnie z wzorem umowy. Patrz pkt X lit. I pkt 4 SIWZ.

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

Wykonawca zobowi^zany b?dzie zrealizowac roboty budowlane obj?te przedmiotem zamowienia za cen?
ryczaitow^ oferty podan^ w pkt 1 formularza oferty, w tym wszystkie koszty zwi^zane z wykonaniem
zamowienia. Wykonawca realizuj^c przyszl^ umow?, nie b?dzie mogl domagac si? podwyzszenia
wynagrodzenia, nawet jesli w chwili zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec rozmiam lub kosztdw prac.
Wynagrodzenie ryczahowe umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym. W przypadku wynagrodzenia

^ C9J
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ryczaltowego szczegolpwy kosztorys pomocniczy zat^czony przez Wykonawc? do formularza oferty pefaii

w tym zakresie funkcj? pomocniczy,

3, W pkt 1 formularza oferty - w zaleinosci od tego, czy obowiyzek zaplaty podatku VAT spoczywa

na Wykonawcy, czy na Zamawiajycym - do podanych cen netto Wykonawca dolicza, bydz odpowiednio nie

dolicza, warto^c 23% podatku VAT,

W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiyzek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty

informacj^, o ktorej mowa w art, 91 ust,3a pzp {wzor zalqczono do SIWZ).

Jezeli ziozono ofert?, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiajycego obowiyzku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ushig, Zamawiajycy w celu oceny takiej oferty doliczy do

przedstawionej w niej ceny/cen (netto) podatek od towardw i using, ktory mialby obowiyzek rozliczyd zgodnie

z tymi przepisami,

4, Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostac przez Wykonawc? podane z dokladnosciy

do dwoch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaokryglac do pelnych-
groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokrygla si? do

1 grosza,

5, Zamawiajycy odrzuci ofert?, ktora b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny,

6, Rozliczenia mi?dzy Zamawiajycym a Wykonawcy b?dy prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy,

XIII. Qpis krvteriow wvboru ofert wraz z podaniem wag tveh krvteriow i sposobu oceny ofert

0 wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac b?dzie przedstawione ponizej kryteria oceny ofert oraz nast?pujyGy

sposob oceny ofert:

I. Cena waga 95%

najnizsza cena spo^rod wszystkich ocenianych ofert

Ilosc punktbw = — x 100 pkt x 95%

cena ocenianej oferty

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

II. Dlugo^d zaoferowanego okresu gwarancii i rekoimi za wadv - waga 5%

okres gwarancji i r?kojnii za wady zaoferowany w ocenianej ofercie

Hose punkt6w = — — x ICQ pkt x 5%

najdiuzszy zaoferowany okres gwarancji i r?koJnii za wady spo^rod wszystkich ocenianych ofert

» Wykonawca w pkt 3 formularza oferty winien wskazae - w miesiycach - oferowany przez siebie okres gwarancji
1 r?kojmi za wady przedmiotu zambwienia, tj, nle krbtszy niz 36 miesi?cy i nie dluzszy niz 60 miesl?cy.
»Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?kojmi za wady dluzszy niz 60 miesi?cy, b?dzie nim zwiyzany, ale

do oceny w ramach kryterium II Zamawiajycy przyjrnie okres wynoszycy 60 miesi?cy,

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

odrzuconajako nieodpowiadajyca tresci SIWZ,

» 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 36-miesi?czny, Wykonawca winien

oswiadczyc, ii akceptuje niniejsze,
» Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokolu odbioru robot
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budowlanych, konczy za^ wraz z upfywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r^kojmi za wady
licz^c od dnia podpisania protokohi koncowego.

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

»Ocena koncowa oferty b^dzie sum^ ilosci punktow uzyskanych w kryterium I i II przy zastosowaniu opisanych
w kazdym kryterium wzordw matematycznych oraz zasad przyznawania punktow.

XIV. Informacie o formalno^ciach. iakie powinnv zostac dopelnione do wvborze ofertv w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktorego oferta jest wazna, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamowien publicznych, spebiia
wymagania Zamawiaj^cego okreslone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteridw
oceny ofert okreslonych w SIWZ. Zamawiaj^cy poinformuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamowienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniem

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

Form? przeslania zawiadomienia a wyborze oferty najkorzystniejszej okresla pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzgl?dnieniu przepisdw przejsciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowieit
publicznych orazniektdrych innych ustaw (DZ.IJ.2016.I020).

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

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

Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pismie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pismie odr?bnym. ZamawiaJ^cy na wniosek Wykonawcy moze wyrazid zgod? na podpisanie
umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpozniej w dniu

wyznaczonym Jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wniesd zabezpieczenie nale^ego
wykonania umowy.

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

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wykonania umowv

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

2. Zabezpieczenie moze zostac wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj4cych
formach:

a) pieni^dzu,

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

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci.
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3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
ponii:ej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego
najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

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

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1, 40-043 Katowice.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany

jest zlo2yc stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj
nr 410, najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
0 ktorych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem
ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nale^tego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowac

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostac
pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia naleJytego wykonania umowy,
jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczenia (je2:eli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).

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

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia (70% i 30%), okresla wzor umowy
oraz art. 151 ust. 1 pzp.

XVI, Istotne postanowienia umowv - wzor umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysokosc kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal^czony do
SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamowienia.

2. Integralni cz?^cii przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufiiosci w NFZ
stanowiica zaiicznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawcy wyst?pujicy wspolnie (art. 23 pzp) ponoszi solidami odpowiedzialnosc za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie

zambwienia

1. Srodki ochrony prawnej przyshiguji na zasadach okreslonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguji Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponidsl lub moze poniesc szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisow ustawy. Srodki oehrony prawnej wobec ogloszenia o zambwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguji rowniez organizacjom wpisanym na list?,
o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przysluguje wylicznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajicego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiaj^cy jest zobowiizany
na podstawie ustawy.

4. Jezeli wartosc zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przysluguje wyl^cznie wobec czynnosci:
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1) wyboru trybu negocjacji bez ogioszenia, zambwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;

2) okreslenia warunkbw udziahi w post^powaniu;

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

4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zambwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferiy.

5. Odwoianie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynno§ci zamawiaj^cego, ktbrej zarzuca si?
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zie przedstawienie zarzutbw, okre^lab z^danie oraz wskazywab
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

6. Odwoianie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej w postaei papierowej albo

w postaei elektronicznej, opatrzone odpowiednio wiasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

7. Odwoiuj^cy przesyla kopi? odwoiania Zamawiaj^cemu przed upiywem terminu do wniesienia odwoiania w taki

sposbb, aby mbgl on zapoznab si? z jego tresci^ przed upiywem tego terminu.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwoiania poinformowac

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

do ktbrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktbre nie przysluguje odwoianie na podstawie art. 180

ust. 2 pzp. W przypadku uZnania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynnosb albo

dokonuje czynnosci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcbw w sposbb przewidziany w ustawie dla tej

czynnosci. Na czynnobci, o ktbrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysiuguje odwoianie, z zastrzezeniem art.

180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwoiania okresla art. 182 pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoiawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwoiawczego

przysiuguje 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, je^eli przepisy

niniejszego rozdziaiu nie stanowi^ inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.

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

przesyiaj^c jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ziozenie skargi w placbwce pocztowej operatora

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

rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwoiawczego wia^ciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wniesc takze Prezes

Urz?du Zambwien Publicznych. Prezes Urz?du moi:e takze przyst^pic do tocz^cego si? post?powania. Do

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

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

13. Szczegbiowe zasady zwi^zane ze srodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zambwien

publicznych.

XVIII. RODO; informacia dla Wykonawcbw

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOVVYCH OSOB UCZESTNICZ^CYCH
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ SL/\SK1 ODDZIAL

:  WOJEWODZKINFZ ' , •

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob flzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozpbrz^dzenie o ochronie danych) (dalej:
RODO), Zamawiajqcy podaje nastfpuj^ce informacje:

• ADMINIS'I RATOR DANYClI OSOBOW ̂TI I

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skicgo Odd/ialii Wojewodzkiego >JF7, \v zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktorym mog^ si? Panstwo skontaktowad
w nast^puj^cy sposdb:

■ listownie na adres siedziby administratora; 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc4 platformy ePUAP,

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

• INSPEK I OR OCHRONY DANA CM

W sprawach dotyczqcych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewddzki NFZ mozna
kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposdb:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
" teiefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl

• CELT PODSTAWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwiazan\m z postcpowaniein
o udzielenie zamowienia publicznego znak: 13/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargti nieograniczonego.
Podstaw^ prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczegdlnosci:

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

■  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej flnansowanych ze srodkdw publicznych;
■  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamdwieh publicznych;
■  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

■  ustawa z dnia 29 wrze^nia 1994 r. o rachunkowodci;

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

• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

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

Ponadto, odbiorc^ Panstwa danych osobowych mog^ bye osoby lub podmioty posiadaj^ce upowaznienie do
pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisdw prawa powszechfiie obowi^zuj^cego (w tym na podstaWle
ustawy 0 dost?pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostac przekazane podmiotom, z ktdrymi
administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego, z zastrze2:eniem sytuacji gdy
taki obowi^zek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^zuj^cego.

!• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH .

Panstwa dane osobowe b^d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia
post?powania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje Caly czas trwania umowy.
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• PRAWA OSOBj KTORYCH DANE DOTYCZA

W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktorei dane dotvcza przvshiguie:
■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost^pu do tresci swoich danych;
■ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie moze to skutkowac
zmianq wyniku post^powania a udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym zpzp oraznie maze mruszac integralnosciprotokolu orazjego zalqcznikow,

• na podstawie art. 18 RODO, prawo ^i^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzczcnicm przypadkow, o ktdrych rnowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu doprzechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z UM/agi na wazne wzglfdy interesupublicznego Unii Europejskiej lubpanstwa czlonkowskiego',

"prawo do wnicsicnia skargi do Prczesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, zc przctwarzanic
danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszch przcpisow RODO",

Nic przvshiguie Pahstwu:

■ w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub c RODO, prawo do usuni^cia danych osobowych;
■ prawo do przcnoszcnia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO-,
'na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz; podstaw^ prawn^

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

• INFORM ACJA OWYMOGU PODANIA DANYCH :

Obowi^zek podania danych osobowych bezposrednio Panstwa dotycz^cych Jest wymogiem ustawowym, okre^Ionym
w przepisach pzp, zwi^zanym z udzialem w postfpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaj^ z pzp.

•  INFORMACJA W ZAl^ESIE ZADTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ
PROFILOWANIA

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

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychmiast zglosic Zamawiajqcemu,
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O PERTA

Dane Wykonawcy:

N azwa/ Firm a:

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

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: /jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

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

Nr rachunku bankowegq Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogt zwrocic wadium:

/dotyczy wadium wniesionego wpieni^dzu/

1. W tlawiazaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym majacym za przedmiot: robota budowlana — zakup

i montai instalacji 2 kpl. klimatyzatprow precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnaeji

w budynku A prZy ul. Kossutha 13 w Katowicach, ofemjemy wykonanie dla Sla^skiego Oddzialu

Wojewodzkiego NFZ calego zamowienia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoynenia, za cen^

ryczaltowq^ oferty:

cena netto zl + wartosc 23%podatku VAT =.

zl brutto (cena brutto)

UWAGA!

Wvkonawca nie dolicza do podanych cen podatku VAT, iezeli obowiqzek podatkowy spoczywa na
Zamawiaiqcym — patrz pkt XII pkt 3 SIWZ oraz wzor informacji. o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp.
W takiei sytuacH cene^ oferowah^ przez Wykonawcy b^dzie cena wskazana iako netto. czyli bezpodatku
ad towaroiv I usiug. Nitneisze, dotyczy rowniez szczegotowego kosztotysu ofertowego pomocniczego.
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2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonac zamowienie w terminie do dnia 31,12.2019 r.,

z zastrzezeniem §4 wzom umowy.

Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy.
W terminie do 3 dni roboczych licz^,c od drda zawarcia umowy Strony uzgodniq^ harmonogram realizacji robot
budowlanych.

W terminie do 3 dni roboczych licza,c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic
Zamawiaja.cemu dokument potwierdzaja.cy posiadanie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowa'dzonej dziaialnosci i posiadanego mienia na zasadach okreslonych we wzorze umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje pozostaie terminy wynikaja,ce ze wzoru umowy.

3. Oswiadczamy, iz zobowia^zujemy si? udzielic * - miesi?cznej gwarancji oraz t?kojmi za wady
pfzedmiotu zamowienia, tj. na wykonane roboty budowlane, w tym na zainstalowane urza,dzenia, wykonane
instalacje, zastosowane materiaiy/urz^dzenia, a takze na pozostaie elementy zamowienia, ktore mozna obja,c
gwarancja, i r?kojmia za wady, na wamnkach okreslonych we wzorze umowy.

* Wykonawca winien zaoferowac okres gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia nie krotszy
niz 36 miesi?cy i nie dluzszy niz 60 miesi?cy. Patrz pkt III pkt 5 oraz pkt XIII SIWZ (kiyterium II oceny
ofert).

Uwaga!

»Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?kojmi za wady dluzszy niz 60 miesi?cy, b?dzie nim zwia,zany, ale
do oceny w ramach kryterium II Zamawiaj^cy przyjmie okres wynosza^cy 60 miesi?cy.
»Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?kojmi za wady krotszy niz 36 miesi?cy, jego oferta zostanie
odrzucona jako nieodpowiadaj^ca tresci SIWZ.

» W przypadku niepodania przez Wykonawc? oferowanego okresu gwarancji i r?kojmi za wady lub podania go
w sposob niejednoznaczny, przyjmuje si?, iz Wykonawca ofemje okres 36-miesi?czny.

Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje niniejsze.

» Bieg okresu gwarancji i r?kojmi Za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokolu odbioru robot

budowlanych, kohczy zas wraz z uplywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r?kojmi za wady
licza^c od dnia podpisania protokolu kohcowego.

»W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia (umowy), w calym okresie jej trwania, Wykonawca
zobowi^zuje si? do serwisowania zainstalowanej klimatyzacji, tj. do dokonywania przegl^dow oraz
konserwacji wszystkich zamontowanych w ramach umowy urza,dzeh i instalacji - patrz wzor umowy).

4. Oswiadczanay, ze akceptujemy wamnki platnosci okreslone we wzorze umowy.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwia,zanych niniejsza, oferta, przez okres 30 dni. Bieg zwiazania oferta
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zdobyksmy informacje
niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowiazujemy si? w przjrpadku
wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ oraz
obowiazujacymi normami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zalaczony do SIWZ wzor umowy wraz z zalacznikiem nr 3 do umowy - wzorem Umowy
o zachowaniu poufno^ci w NFZ zostal przez nas zaakceptpwany i zobowiazujemy si? w prz)^adku wybom
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naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zama-wiaj^cego.

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

Lp. Czesc zamowienia Firma Podwykonawcy

* wype-biic tylko w przypadku zamiam wykonywania zamowienia z udzialem podwykonawcy/6w wskazuj^c
cz^sc zamowienia, ktoiej wykonanie Wykonawca zamietZa powierzyc podwykonawcy oraz firm^

podwykonawcy/6w.

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

. 10, Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty, Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu

wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

11. Oswiadczamy^ ze wypeinilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art 13 lub art. 14 .Rozporz^dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaUsmy w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia

publicznego w niniejszym post?powaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych.Iub zachodzi
wyli^czenie stosowania obowiazku infprmacyjnego, stosownie do art. 13.ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci oswiadczenia

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

12. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej
Wykonawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze ziozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamdwiehia publicznego — zamowienie nr 13/pn/2019, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufiiych,
zobowi^zuj? si?/zobowi^zujemy si? do:

1), zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas reahzacji umowy,
przedmiotem ktdrej b?dzie robota budowlana - zakup i montai instalacji 2 kpl. klimatyZatoroW
precyzyjnych w pomieszczeniu serwetown; na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutba 13

w Katowicach, w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezalezrue
od formy w jakiej zostaly mi/nam przekazane,

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas reahzacji umowy wyl^cznie w celu realizacji
umowy,
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13, Oswiadczamy, ii upowaznienie osdb reptezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu
(w tym podpisuj^cych ofert^/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast^pujacego
' dokumentu*:

1) I<RS □ '
2) CEIDG □ .
3) peinomocnictwa □

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

Osoba/osoby upowaznione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszyni
post^powaniu:

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

14. Oswiadczamy, ii naleiymy/nie nalezymy* do grupy matych lub stednich ptzedsi^biorstw.
* niepotrzebne skreslic

D^tnig'i makgo ora:^ sredniego pr^dskhiory, a tak^e mikropr^dskbior^ ^aiviera ustaiva ^ dnia 06.03.2018 r. Pram pr^edskbiorcow
(Dr(.U. 2018.646). Zgodnie ^art. 7 ust. 1 pkt 1-pkt 3 (yt. ustany u^te w.ustawie okreslenia o^nact^ajci:
1) 'miktoprzedsigbiorca - pr^edstdyiorc^, ktoty w cp najmniejJednym roku \ divoch' ostatnich lat obrotowych speiniat icic^nie nast^pujcice
warunki:

a) ^trudnial srednioroc^ie mniej ni^ 10 pracownikow ora^
h) osiqgnqi roc^ny obrot netto sprsyda^ towardw, wyrobow i ustug oras^ operacji finansowych nieprs^ekracs^jciy rownowartosci m ^lotych 2
mtlionow euro, lub sumy akywow jego bilansu spor^ds^nego na koniec jednego ^ tych lat nie pn^krocsyly rownowartosci w ^otych 2 milionow
euro;

2) maty przedsi^biotca ̂  prt(edsi^biorc^, ktoty w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obroto^ch speiniat tcics(ttie nast^pujace
warunki:

a) t^trudniat sredniorociyie mniej nii; 50 pracownikow orac;;
b) osiagncj roct^ny obrot netto sprsyda^ towarow, tyyrohdw i ustug orat^ ti operagi ftnansonych nieptyekracsyjciy rownowartosci w t^lotych 10
milionow euro,, lub sumy aktywowjego bilansu sporvyid^onego na koniecjednego ^ tych lat niepiyekrocsyty rownowartosci w e^otych 10 milionow
euro - i ktdry nie jest mikroprs;edsid>iorcq; . ^ '
■3) sredni przedsifbiorca - prsydsiibiorc^, ktory w co najmniej jednym roku ^ dwoch ostatnich lat obrotonych speiniat tqct^ie nast^ujcice
warunki:

a) syatrudnial sredniorocaynie mniej ni\ 250pracownikow orat^
b) osic^gnat roc^ny obrot netto eye sptyedaiy towarow, nyrobow i ustug orat^ ^ operagi ftnansonych nieprtyekraczajciy rownowartosci w sjotych 50
milionow euro, lub sumy akp/wowjego bilansu sportyyd'zpnego na koniecjednego ^ pch lat nie pnyekroctyty rownowartosci w syloych 43 milionow
euro

- i ktory nie jest mikropriyedsidbiorca ani matym pryedsiybiorcti.

15. Zat^cznikami do niniejszego formularza oferty s^ nast^puj^ce wypelnione formularze/
oswiadczenia/dokumenty:

1) szezegoiowy kosztorys ofertowy pornocniczy (2 egz.)
2) inforrnacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.Sa pzp
3) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
4) formularz opis przedmiom zamowienia
5) formularz opis rownowaznosci — jezeli dotyczy
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6) pisemne zobowi^zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia — jezeli dotyczy

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

8) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

1) oswiadczenie o przynaleinosci albo braku przynaleznoscx do tej samej grupy kapitatowej Wjkonawca
sklada w terminie 3 dni od t^amiess^'s^enia infomagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 na stronie intemetowej
katomce.pl

2) informacja banku lub spotdzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej skhdana jest na wesqranie

Zamawiajqcego, o ktorym mowa w art. 26 ust.2psp (patri SIWZ).

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data ,

podpis
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana - zakup i montaz instalacji 2 kpl. klimatyzatorow
precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
w Katowicach, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ.

Przedmiot zamowienia obejmuje swym zakresem rowniez wykonanie instalacji chlodniczej dla chiodnicy
wodnej w centrali wentylacyjnej w ww. budynku.

Kod Wspolnego Slownika Zamowien ("CPVI:

45331220-4 - Instalowanie urz^dzen klimatyzacyjnych, 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i
kanalizacyjne, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 45331230-7 - Instalowanie urz^dzen
chlodz^cych.

II. Na opis przedmiotu zamowienia skiada si?:
1) niniejszy formularz opis przedmiotu zamowienia;

2) dokumentacja projektowa, na ktor^ skladaj^ si?:
a) projekt budowlano-wykonawczy autorstwa Zaklad Using Projektowych i Sporz^dzania Operatow

Szacunkowych „W0LSK1";

b) przedmiar robot;

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrocie: STWiOR).

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

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

UWAGA!

»Wykonawca skladaj^c ofert?, poza niniejszym formularzem opis przedmiotu zamowienia, nie jest
zobligowany zal^czac do oferty pozostalych dokumentow wymienionych powyzej w pkt 11 ppkt 2-3.

» W przypadku roznic merytorycznych pomi?dzy tresci^ 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 Zamawiaj^cego
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy,
w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami
prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowi^zuj^cych norm odnosz^cych si? do
przedmiotu zamowienia.

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 uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze
narz?dzia, sprz?t uzyte do wykonania umowy b?d4 spelnialy wymogi i normy okreslone
w obowi^zuj^cych przepisach, b?d4 odpowiadaly - tam gdzie jest to wymagane - wymogom wyrobow
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dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty

techniczne, swiadectwa dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc.; wyroby budowlane, szczegolnie
istotne dla bezpieczenstwa pozarowego, b^d^ posiadaly dokumenty potwierdzajqce ich dopuszczenie

do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na z^danie

Zamawiaj^cego Wykonawca obowi^zany jest niezwlocznie okazac do wgl^du wymagane dokumenty.

V. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc^, najpomiej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub

podwykonawca (w zaieznosci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy

podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu z osob wskazanyeh w umowie) oswiadczenie, iz

osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych

przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?d^ zatrudnione

na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.

Kompletne oswiadczenie winno zawierac rowniez wykaz osob (imi? i nazwisko) zatrudnionych na

podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czyrmosci (zakres

obowi^zkow pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy

0 prac?, dokladne okreslenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia oraz

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

SIWZ wskazuje, jakie czynnosci na gruncie niniejszego postepowania nalezy rozumiec jako

czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

VI. Wykonawca oswiadcza, ze zobowi^uje si? zapewnic biez^c^ sprawnosc klimatyzacji w ramach

udzielonej gwarancji w calym okresie jej trwania (w tym zapewnia wykonanie wszystkich czynnosci

opisanych we wzorze umowy, w szczegolnosci okreslonych w §lla wzoru umowy - serwisowanie

zainstalowanej klimatyzacji).

VII. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz do pelnienia fiinkcji kierownika budowy, w tym do nadzoru nad

robotami budowlanymi objetymi zamowieniem (umow^), wyznaczy osob? mog^c^ wykonywac

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadaj^c^uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodoci^gowych i kanalizacyjnych (wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa

do wydawania ww. uprawnieh).

VIII. Wykonawca zobowiqzuje si? wykonac przedmiot zamowienia (umowy) przy udziale osob

posiadaj^cych wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot budowlanych, w tym przy udziale

osoby/osob z uprawnieniami energetycznymi w grupie G1 w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji

1 sieci na stanowisku dozoru oraz przy udziale osoby/osob z uprawnieniami energetycznymi w grupie

Glw zakresie eksploatacji urz^dzeh, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy zachowaniu

warunkow wskazanyeh we wzorze umowy oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym

z ustaw^ z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozaj^cych warstw? ozonow^ oraz o niektorych

fluorowanych gazach cieplamianych (j.t. Dz.U. 2018 poz.2221).

[y
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IX. Wykonawca oswiadcza, iz zobowi^zuje si? wykonac zamowienie na warunkach i zgodnie z wzorem

umowy.

X. Wykonawca jako tresc oferty podaje ponizej nazw? producenta oferowanych urz^dzen klimatyzacji

(agregaty wody lodowej i szafy klimatyzacji precyzyjnej), a takze nazw? oraz model oferowanych

urzqdzeh klimatyzacji (agregaty wody lodowej i szafy klirnatyzacji precyzyjnej):

Oswiadczamv, iz oferuiemv;

Nazwa producenta oferowanych agregatow wody lodowej:

Nazwa oferowanych agregatow wody lodowej:

Model oferowanych agregatow wody lodowej:

Nazwa producenta oferowanych szaf klimatyzacji precyzyjnej:

Nazwa oferowanych szaf klimatyzacji precyzyjnej:

Model oferowanych szaf klimatyzacji precyzyjnej:

Imi? 1 nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data podpis

!\7
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OPIS r6wnowa:znosci

'

Rozwi^zania rownowazne. Pattz pkt III pkt 3 SIWZ

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

2) Opis oferowanego rozwigzania rownowaznego:

Uwaga: Fdrmularz opis rownowaznosci nalezy wypeinic i podpisac w przypadku oferowania rozwi^zan.
rownowaznych, Niewypeinienie b^dz niezai^czenie do oferty formularza opis rownowaznosci oznacza, iz
Wykonawca oferuje normy (rozwi^zania) zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

Imi^ i nazwisko updnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis/y
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1; PODSTAWA OPRACOWANIA

Prqjekt jnstalacjj oprapowano ma podstavMe projektu budowlano-'archjtektonioznego
1  I oraz obQwi^zujqcyGh w ch^li oprappwania norm i pizepisow dofycz^cycb projek^owanla

i wykpnawstvya instajacji sapttarnych m.jn.:

i  - PN-p:.p3420 Went^Iacjp i ■ klimaf^aqa,. Para)^^^^ obliczenipwe
povtriet^a^zewn^trznego,-

PN:-B-03421 Wen^lapja i kllmatyzaga. Paramptry pbliczenlowe
' V powietrza

w pomieszczeoiach Pfzaijiaczonych do statego p^ebywanla lnHyj;

~ PN-$2/Br()1706 iPsiialapje Wodpoiagdvye! \Wyrpagapia w projektowaniu;
- PN-92/B-017Q7 Inatalaeje kanaljzaqyjne^ V^ vv projektowaniu;
— Ustawa '^.dni.av7. lipca 1994 r; Prawo budowlana' wraz z pdiniejs^nni

zmlanami;

- Rozporzadzenip Miniatra Irifrastruktury z dnia, 12 kwietnia 2002 r. w

aprawie .WaiiinkowtechnicZnych,; jakiilT ppwinny Qdpowiadaq bu^ynk^
icb Msytuowanie z p61 znfilanami;

— Wytyczne do projektowania instajacji wodnp — kanalizacyjnych —
COBRTIINSTAL, zeazyt nr 7 oraz nr12;

D

D

0

D

0

D

D

D

D

0

0

D

U

II. ZAKREB OPRACOWANIA

ProJa^ obejrnU|e opracowMnie iria^lagi kilmatyzaql dia pprrtieszczenla aarwerpwoi I
dia qhtodntcY wodnej w central! wenlylapyjnej dia, budynku NFZ w Katowrtcach. Projekt nie
obejmuje cpracowania iristalajqTsanitarnych dIa pozostajych pqmleszczen w budynku.

III. INSTALACJA KLIMATYZACJI

2. (^pisrozwiazan prpjeMpyyych
2.1. Opia ogplniy

Przedmlotem opraqowanla jest vyykdnanle projektu ihistalacji chtodrii^^^^ pdprqwa||enia
skroplin w budynku NFZ w Katowicach. ' "

^  Projekt obejmuje;
U  - Instalapje wody lodowej dIa szaf klimatyzacyjnych serwerovwiloraz dIa GWodrtib eenlral

(J Do skllmali^owanla pomleszczenia serwerpwni zastosowano sza^ klirnatyzacyjne z

■
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nawiteacziBm parovyyrn >q-mpcy, ehjpjlni.czei min., 12,6KW;ck9i:dai ,Jednqpzesi3ie ,;bpd2i!B

prqcpwac jedha szafa - na. ptzenilari po 24 gqdzj.ny kdzda. Dzialgoie::S?!9f:sterowa6;b^^^^

autpmatyka szaf Idimatyzapyjnych.

Do zaopatrzenia w cbfdd szaf? klimatyzacyjnq oraz chlodhjco wodnq w, centraji Vyonlyjaqyjnej"

0 mocy chiodniczej rrijn^ 16i-lWA/,s|u^6 bodq agregaty wo.dy.Jpdowej;chbdzooe,ppytaot!^^
0 mocy min. 19,5kW ka±c|y, jdore z|montowane bodq na.ziemi przy budynku,. Nale^ pod

J  agregaty zaslosowap odpoviednie podtoze -igodniP z v\fytyc^yrni prpclucenta, Automatyka
agregatdw powinna sterowac pracq, obiegami chbdniczymr,. pn^ CEfx\ prjorytet rna miec

obieg do szaf klima;^zapyjpych, Przy awaiij jodnego z, agregatow praqa .szaf nie ppwirina by6
zaMdoona pbleg dp centrali wonfylacyjnej powinlon: byd ograniczpny.iub zatr^fnany;
2.2. Instalacja chtpdnlcza (wody lodowej)

Zapq?jelct0wano instalacjo.pbtpdniczq,wody. Ipdpwej ppartq, ,na dw6Gh.ukladach « do ,szaf.

klimatyzaGyjoych oraz centrpli yaentylacyjnej. Agregaty dostarczacbpda medicim do utzadzeil

wevynqtrz budynkp <pararriatiy Wody-7/12 °G)

Wytyi/arzanie vvody lodowej;b^dzie sigiodbyuyap za pomocq dwpph agrogatowcbipdriiczyGh .o

Iqcznej wydajbodGi chlodnipzej min. ;39,0 kW usytupvyanychi.ria zlemi na poZlomle.piWiiicy.
Do pracy agrogatow rralezy zastosowac ukfad komunikaG^ny master/slavp umQzliyvfajaGy

przotaozanie praPy agregatqw, by wykluezyc sytuacjg ciagfej pracy jednegp z nich w

1^1 okresach p mniejsii^ph potrzebach phiodzenia.
Instalaqja wody lodowoj w .budyrikM.:,zaprpjaktowana jest ria 2. ukfadaeh, pompowych

n  (oddzielny dia szaf klimatyzacyjnych - Instalacja z ror ze. stall wgglpvyej .opyrikowanej i
oddzielny d|a cenfral r Instalacja z rur ze stall.wgglpwej ocynkowanej.

Instalacja zasilajqpa prowadzpna bgdzle pod stropem piwnicy dla.;central| wentylacyjnej

oraz^ pod stroppin driiglegp, pjgtra dIa szaf kl|rnatyzapyjnych. Instajapje; phlodnlcz^ nale^
doprowadzid pigtro poniZej szaf klimatyzacyjnych a nastgpnie naleZy.przejdd przez-strop do

szaf. Pod szafami nale^ zastosowac tacld okapowe z czqjnikami zaiewania - w razig

wykiyoia zaiania szafy klimgft'za.qyjne ppwiniiy Zasygnalizpwaq aiann i .yvy^czyc szaty.
Rownolegle do rur wody lodowej nale2y ufozyO niry PP dIa instalacji wodociqgQwej — do

p  zasllania nawilzaczg w szafach klimatyzacyjnych.
Zaprpjektowano system jakp komplejtny system Instalacyjny skladajqey sig ze stalowyph rur I

U  ziqczek. Rury I ztqczki wykpnane z y^spkiej jakoscl.stall o riiskigj zawartoscrwggla}, potaytej .
cienkq warstWq cypky stanowi^cq perfekcyjny zabgzpleczpole antykorp^jne zewngtrzrtych .-

U  povwgfzchni rur I ksztattek. Zastosowana technolpgiav ."press" pozwala na s^bkie i pewne
wykpjiyvjranie, PQiqpzeii pppizez zapraspwywanle Zliqcz przy . pomor^ ogblnodostgpnych .

|j zacls.karek, • eljmlnujgG propes, skrgcanra lub spawania poszczggolnych elementdw. Pozwala.

(V



to na bardzo szybki montazljnstalaGji nawet przy ̂ stoaowaniu rur i ksrfattek duiych Sfednic.

Pd wykdnaniu instaladji rlify nale^ pdddac; probie szczelndsci (ppr=4bar) oraz zaizdiowac.

Przewody wody Ipdpwej prowadzone wewnatiz budynku nalp^ zaizdidwad otjilinanii z pianki

kauczukdwej nast^pujacych :grubo§ci;

j  - dla^rilr o srednli:^; wewngtrznej dp ̂ 22 mm ̂ grubpsp izplaqi 10 mm,

_  - dia rur d srednicy weWn^tiznej od 022dd 035 mm - grubdsc izolacjl 15 ram.

- dia mr p aradnlcy wewnatrznej pd 035dp 0100 mm - grubdSe IzdIaGjI-rdvima

pplpwie srednicy wewnptiznej rury,

- dIa rur p sredniqr wewni^tiznej ppnad! 0100mm - grubdscizdiaqji 50 mm.

Instalacja wpdy Iddpwej ddpdwietrzpna b^dzie za- ppmp'ca urzadzaola dp pdgazQwania
[J prdznipwegp. Ppdczas wykcnywania instalacjl naleiy. zpstayylc krpcce DN25. (zgpdnie ze

SGhematem)'.zakortczdne zawdramj ddcinajacyrai w rdzstawie . 50 cm umoZliw^ajaGe
U  podpjf cje u'rzadzenia. W cely pdgazowania tnstaiacji naldZy wyp.d;^czy6 yww. urzadzenle;

Wszystkie ptzepasfy instalacyjne pizewodcw instaiacji' qhiddniczeji draz- pdprowadzehla

skrdpljn przeGhpdzacyGh pTzpz aciany I stropy mlfdzy kqndygnacy^ne praz oddzlelenia

pizdpiwppZardwe nale^y zabezpieczyd kofriierzami ogniocMi^annymi miri. £160. Dia sfddnic

>=125 mm Palezy u;^c kaset pizeciwppzarpwych.

Pd wykonaniu instalaqi ruiiy: paia^ przapiukad a -nastapnie poddac prdbie szezelndsci

(pprs4bar) oraz zabezpieczyc antykcro2:yjnie. Wszystkie przepusty instaiacyjne przewodow

instalacji przez sciany i strppy mi§d^ kpndygnacyjne praz dddzialenjia przpdiwpp^fpwe

U  nalp^ zabezpiec^d dpaskami p klasie pdpdmdsci pgniowej min. EI60.
2.2.1. Instelacja dp urzqdzad pdbiorczych wentyli!Gyjhych WQdy4pdpwej

Pizy chipdnicaoh central wen^iaGyjhych pizewidyje sip mqntaz: zawprcw oddnajqcyGh,
zaworu trpjdrpgpwegp (na wyppsaZeniu autdmatyki centrali) draz zawdrdw rdwnpwa^qcyGh

w zalazncacr od sredhioy.

Pq napeinieniu instalaqi 1 pd przeprdvs^dzeniu prdb dzczelndsci naldzy ddkdnac
U  rowndwaZenia hydraulicznegd. Pa przpprdvttadzeniu fegulacji malezy spaiz||dzjc prdtdkai,

klory ppwinien zawierae przepjyw prpjektowanyi osi^gnipty na zawarze, spadek pi^niemia na
|j zawarze oraz vwelko§e nastawy.

OdGhyika pizeptywu nie .ppwinna bye wipksza niiz: +-10%. Protpkol powinipn zatvweidzic
Inspektor nadzoru 1 pdwjnien ;by6 przekazany firmie serwisujpcej dbiPkt.

Do odprcwadzenia skroplin uzytd instalaeji z rur PE i^czpnych przez klejenie.

U  Przewody prowadzone bpdp ze spadkiem pki 0,5%. Instalacja skroplin podtpczpna bpdzle
do Instalaqi przebiegajacej piptro ppnlzej serwerownl. Na odclnku tym dIa bezpleczenstwa

1  przewiduje sjp monfaz zawdrdw zwfptnych. Pp wykonaniu 'instalacji oaleZy piZeprpwadzld
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przewody.

Zted instalacji; ,

-can<owita pDjeranosdjn$talapjiwody,lodowej;0,5ti:i3, , ' s .
Przyj^to nac^nie v^iorpza o ppjenfinpsci 35 dniS^ PN 10 bar dla: nastpyt^ na ,^woize
bezpieczepstwa 3,5 bar i cisnienia i?S=1,6 bar.
pbbfaiib rur^ wzbiprc^^^ "
Dobiano zawor bezplpczpris^a zabe^ipczajqcy ka^dy z agrbqatow po strpnie wewnptiznej
instalpcjl (cjeptej). PrzepUstowobd zaworu bezpiecZeHstysa braz p02pstafevdane;wlkarcie
doboru nac^nia wzbiorczegp - •
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Agr^at wo^y rodowejb. mocyclitodnic^ej mlh. 19;5kW wraz;Z autoitiatykg ■\/.2-'szt G--";
;5zafa. klimat^aeji pirejE^jhi9j.zfnawilzab^^^
wriaizautdmatvka; taca ociekbwai czuinlRieifn zaiewania.
Kr^dtie da d%^owbnia .1 ̂
Sapar^rMtjjjpczy^Szafl':. ;^- : • 4 srf '

• Naisynie rdz^eiiaIn,psciowe ^ ■: ■ - G. - . . •  '4:bjd . . '

. •Zaw6r.kulawy -2" - ■ ' ''G'"''" • " ••■ ■ ■■'■ ■:■ •" ^4'M'

. Zawbr.kiil6^- ' ' 'G"' ' ' ' f. 6 :szt •'

Zaw6r ku|d\^'r 1 -"r"- y-'\ -.'y- r ■' ''4rszt;"'-

Zavypr kulpw^ -1" • ' i- -
Za^or kdbvygr-3/# iB szit .

.  .Ziay/drbezpiej^^

. Zawdr odeinajqdd-spiisfeviv -.3/4*. 1 szt

; Zaw6r regulatiyjny 1/2" • 1.'SZl

, Zawpr regujacyjny 1" .1'^

Zawdr ̂ dtny-f 3/4';- 1 szt

Zajvdr brainy 1-1" " 1 szt

Zawor;;^otijy>-1 1/4" 1 szt.

Zavybr Ifdjdfdgawy 1 szt

Filti: sia^ow^'ji 3/4" .tszt

•.Filtr siatkowyV 1" 1 szt

Filtr,aatkowy «t .1/4'' . 1 szt.

Tertjipmetr talfGZOwy 8 szt

.Mapdnietrtar^ovkqii' • " 4'SZt.

Pdmpa obiegdwa do wody Iddbwej. .2s?t

Ruryi^Idw^ezaciBkcyadd.lyddylodGw . Gi5p;mb: :

Rury s^bwe zaaskbwe do wody lodowej .-. ■ 8p mb'.

.Rury stalQwe>2adskp\^0;d9:^6;dy:i^^^^^ : ^ .  20 mb •

Ruiy atalbwe'zaciskdwe dp'iwddy Iddpwej - 2"* .wf^z izolacja 6 tnb .

'RU|y-:PPdo,in.5tala(^i.V£radpel^bWej> 1" ' i  ̂ 60 mb

Rury PE do in.atalac^l karialbabyjne] -1":: 10 mb

UA
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• PRZEWte Pap^EKTCIWAfiy •tN.^WA^JAWOOrSMNEJ
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^ .-PfeewOOP'ROJEKTdWANir'.oppROWAOZENiefiKROPUN

TfWTsPROJBKT BOOOWtArf.O.WYKONAWCZY •
KBindtyze^ prQcyzyjneJwpomleszaenhisch $envcrownina|ll pi^lrzc
•— . w!JUdyniaiSl^sWegoOW Ni?wK3l6wic8aT'.

• ul Kos$i^N3. 40-B44 Katowtoa- " '

RVSUNEKSPO«ZAP?PNbV/jM»ARCWODOWUEMrACJaP^bCTOWA^ARCZON^UOC£ URZ^OZE^ ORAZ fiREONlCB PiQEWOOOW OOBRAWW OPARCtU 6 OBUCZEMAI
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TYiUtftv^/NkU: RZl/TQ Pl^l[TV^.«In$lsi8bia\^ybtfo^] lin^a|^'wo(}4a
PRbjEKTAMT: (n^fi
opt^coyv^^ Jtnt*
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•frtOD 0.2' -
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. PRZEW6D PRpJOCTCJWANV Oh«TAlAcjA.V«DOCO\OOWA.

>PIUEWfiDPR9JEKTOWANy-.:wODAlOD^A

TTRMEIODVMNYACREGATWOonOOOWEJ
•■O.IJOCYMlM.1P.6kW . V-* •

OVWMIARACH MAX'l20eXf«OOX18SO CM

'TEMATIPROJBKT BUDOWLANO.WVKONAW.CZY
Kuma^rza^pmqrzyJneJ.wpomloszaenluach eeiweiwnl no lllplQtrzo

. ■wbudyi1kuS(q.sklego;dyVNFZwketovitoch . .
ACRES: ' ul Kossutha 1?. 49^844 Kalowfec

iHWESTOR: . Nl^wWet8Z8i^.5l^8ld OVy,,iiL Kossulha 13.'46-844 J^lbwlw'

RVSVNEXSPORZAPZOKpyVpPAIOJ ODOKU^^AP;5HiaiEKr6w/\OOSTAROIONAPRZEZmfE5TQRA. • "OCClfl^C^SipRAZSREpWCfePRZEWOOe^bO.B'RANOWO^'W^OCkjC^Ai PO WYBORZE PRODUCEhfTA'NALEZY DOCTOSOWAC DO IN5TRUXCJIWVDRANEGO URZ/^ENb\.

TYTULHYSUWU; RZlfTPWifNld-lW.^wododagow^
PROJEKTANT:

OPRACdWAk:
SKALA NRRy;
1:100 . 0.1.
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t3' Zuwdr ywrgViy ■  ?• Zoofti- tpu^lgny

^}' Rllf

'Zoil6r. r«gutg;y^|y
ZoQar-a-divyunY : ytignnivimr

-& Uuiiu'iigtr ■ •

^  PlirnVJ

TEMAT»PROJdKT BU.DOWtANO.W.YKOWAWCZy .
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•wbudynko Slj^lego CiWNP2v»'.'<atowfcach

ul Kosauiha 13r4[>^44 Kalowica'
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PROJ^ANT:
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PR2EWDD^ROJEKTOWANY.tNSTAlAaiAWODYZIj;iNej
StEROWMi

6ZW nnMTVZACVAnCH •PfOEWpOPRUeKTOVWNY.-WOD/^LODOWA
RRZ^b PBtUEKTbWAMy •ODPRQVWOZEKIlESkHOPUM'
PRZEOROOA POViAETRZNA
PODPDDU'QA-

nwTw rMwiEwm sewD cm z przepubtnio^ fOQWcowA
KRATKA Vfmefm 20x49 cm Z PRZEPUSTNICA W KANAIE TEHATtPROJBKT OgOOWLANO-WYKONAWCZY.{([Imatyzacj-prec^nel w poipleszczenluach sarwarevynl na Hi pl^lrze

w budynkii.Sl^sklogo.pW NFZ w Kalcm4cach
PROJEXrOWANA'SZAm KLDunrrZACYJNA
OMOCVCHtOONlCZEj'MIN.19,^KA2DA
0 VMUARACH MAX 009X860X4600 CM Ji K^sutha 13, .40-644 Kalowlcs.

NFZwWteszawia.-6lq.8W OW. yl. kossuiba 13,4(W44 KatovWc®
UWAQA!RY5UNO<6PqRZAOZO«qWCPAFlCIUOqOWMSNTACJ5PROgBCTOWADb3TARCZOMAPRZEZINW^F^

NOCEURZ^IZEAORAZSREDNICEPRZEWODqWDOBRANOWOPARCIUobBtJCZENIAI
WreORZEPROOOCDffANiL^JEDOSTOSOWAOtJOm^UibjIVWSRWeGOURZAaZENlA.WWD KRATEKNAJVlEWKsrCH W ROKOOZ.E ORAZ RRZEORCOPOWIETRZNVCH POD POOtOGA

DOgTOSOWAfti>b;!9TNlEJACf60lB<tADOPboiML

muURYEUNKU: RZUTmPlEnW-SERWEROWNlA

CWEKT^
OPRACCJWAt' •• -fl.

SXAU- NRRY8
1:100 ' 03
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TematrPROJEKT BUD OWL ANQ^Iy YKOI^A WCZY
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*3. Podstawa opfaeowapia:..., . g

4. Zavyi^osc ppracowania. r
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Sl^sk^; Okti^g^Wa, Rai^'i Izby ArichjtekfSW RR
.'V •• . .. • • ' ' 1 ; .

VG; :m^w;ADCiZ)Em^^ Oi^Y^ii^y
•  ' (wyP's * Bsty^arcHitelit^ ..> ,

#l^ska Okc^owa Rada;Izby ArchItektdvv:RP;za|wIadOT ze:

zart^^ pelnlenia sspipd^elnyclj ftinkqttaGhnlcznyd^^ vy. budownlcivyla
w speg'^lnpsd arcnitaktSpi^'g' .i yy zala^Ie'pq5ladahydh'upra\m^ ' '■' '
jest wpisany pa lista afenkdvy Sl.^kiei bkf^oowej izby^ArchitaktdW Rp —
■pod numefem:; V. ■ ■

capriek czynny bd:;31-03-2bl4 r.

■bate I rnleJsfcei;vvy:generowan.Ia;Za^vyladtzehia; is^d 'Katpviicei.
ZasvviadCTntejesjfWaZne do'dnia ~ '•••■ • .-r-"

Rod'plsano e|etc|fahicznie w sysfefrite informaty<tehym..D!by ArchitekdW REpnie?;
Malgdrzate'PillqkieWIcz; Pteewodntebca PkragpvyeJ.Raay'lzby ArcHitettdW^

Wr werynkacyjny;zas«yiadczepla:

Dane a'waite W nlnlej^m-ZBlivlBHaMlii mdlna sijrawdd4 godaj^c nr wer^lracviiifl'
zaftfladaeiira'w jjubjiccnym serwisre ihteinetqyvyin Izby'Ardiitelitfw: vww.tztaardiltelrtoWiPl
'"okqataktuJ^cslgb^o'J^ednlbz.viiaScjwaPkTsgDwalzbaArclilfelctdvv.RR.
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.  RZEC'iVRQSPOXITiEJ P'pESjKlEJ
.ORliEa6V=A .RO^MISJA R,\yALl;Fl-KACVJNA

Znai!spiBy;y:_
Kid,te, (}nia' ZPsl^pada 20131.

DEQYZJAni

Na podstav/iaait 12 iisLI plt'l, ust ,213, art,_13 usi, 1 pR. 11 u^iusjaNy.z dnipZKppa 1934 r.;- Piiawo biiawfana (leJatJediiolKy z..2b10r.
pz.U.'Nr'243, pot .1623; I'ppiiil^ttyml zmlanaW); aA 11l24'utt i'pE 2,usla:/yiz gradnla.2000 ri Bsafiioratlaetl zavrodcMydi

•ppz. 5?8 z p62hi^"sz)rrof aiiianamD'praz.art. 104 llOTli 1 .U. udmvyRan^'.II'lczenTOa 1960 r. -'KWate iraslepoiranla adiiflnlslianitiego fletel.
Iefln_oIi!yi-Oi,y.z.2^T.,(Jr.38/ppz.1D71i;Zp^^sg C ' '' ' '

stwiei^slftie '
•.Paii.

magister inkier architel'- -Jr - - -''
.  ■ /.urtiiii^ny.wdniul. —

. . .. 3ktjp%zawotlowa
■ 1 po zdanio egzamlhU zijii^IWOiii jypiy^^

. iJPIMWNIEKIA BUbpmANE
nipzen

De.gyzjaniniej^ jalcQ uwzgl|dnIajBca wxa!oSdi^danie'Stra"nynie ' Z .
pd deoyzjl pi^siiugujs-Panij.pdv/p^^^^^ dp^Krajpwej Koniisji'KwalifikaBjiihej labyitc^ Odvildlanie
wmosi si§ 23 po5redn{Gteem;q^anurW6ry.wydal;dec^"^tvPl?§3opj Kb^
Okf®owej lEby An^iteklfiSi{I^,vy,'ferminie14dniod.flnl3.ddr!|c '. 1 , '

1. PfzewbtlnlGz^cy iSO'KK'j.
Z.i5e!<relan:Soi(k

3..^nel(.S0KK ' • ' - ~
4..Czlpnek0OKK ~

.5.Czlohek.OoKK' .

Z.-ft-::- .

2)j
3; ;.a:a.

i,ULKtTO38A2 DO-SZS Waisawa

'■'yl.-S3iiIsiia1!34,i25;6i5

.^"'«.to(W1)34l38yo,.e-itBit ».istoSByife@biaBidiKaHOT.W ;NIP:'959-15-19iWS Rogon: 0174663p5-pp1D7 K(i.nto:^Pi^O BP Nr 71"10fi0 2629-0900
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Zgodnfe z artJO iist;f |fstaT»y z .diiia. 7'U^ Frawb ibodo^Vlafie (tj. Dz, IJ.Nr 207 z
2003t. iioz. 2016 z p6£ zmi.) mniejszym oSwiadczaiiij prfijbW liwbniplqtiy:

Projekt klimati^^cji p^ecj^jnej,^ M pi$trze
'Iv'hiid^Kd

. sj^rzidi^ny w dniu marcu
dia: :^Z w Warszai^e, 3iqsld.C>W> dl KoJSsWIia 13,40^8^4 j^towice
zoslal yvykonany zgodnie z uihowa i dlwwi^ajgcyini pizepisami oraz zasadaini wifcdzy
techniczpej. . ■ .
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1, tJst^wa z dnia-7 lipoa 1994 r. ~ P.i;a^d •B,iBdbwla^e,^(te^^^ Dz.-
if; z 201;6 r. p^QZj 390,■ 96il, 116S, 12§Q,.:2355 z-p ^fanaifii)

2. Rfiniistra GospoiiMki^
dnia 12. Icni^taja 2002 r* w splra^ie .watviikdm'teqbnira
po^.nj|y Qdjpoy^adad bad|^.ki pz,~ tT. Z 20^? r., poZ 926 z
p62ni.ejS2ymi.|^ii£n.am|)

Mpi^iki.ej:Z dnia.2S;k^eOiia20^;.r>^7sp^wi&sz&

■  • '^•'Znnanaini)' ' ■ ' •f

4,

7 cz^mcb 2010 rbku, w spl^a^e. pj^hrpiiy,. pi^eci^pblairpvraj
budjinkd^, ionl^ch obiektOw budgi^Ianych j: tei-bndffi (Bz. Uv^BOlO I-,
nrl09J;j|Qz/7l9.z p61niejsz)Wi;zidf^aini)i' ' ' "
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2. Pi^e(lmi0t Qprsp . ,

PizedniiQtem nimej§^go ppi^t^vvania je^ Prdjekt pre w

J  pQmiejszczemaeli sfeiE?yerQ^ fia .HI piptrze vf tiudiplM GW NFZ W-KalQwieachi
Zakupspm nipipjiszegp iopracp^^a jest p^ a^egat6w.wpdy: lodQwej, \yy]c0name

J  przejsd ptzez spiany i strppy ni pp^elby ins^acji saMtamyeh i'dlel^cmych oiaz praee
towai^sz^d i deifiont^p^e W jJpndeszcz^p serwdiFp

PI 3, Bodstawa opracpwadia:

-  Zlaeenie liaVvestora

- Wytyezne iHy^kape od Inwestor

4. Zawaitpid ppracotvania

-  OpistozwiazaiprojektQwyph

J  *• Dokumentacja lysunkpyya

n  ̂ ^

5, Qpis rpzwi^ad pi:aj0]|^^^

J  Agrdgat wody lodowej nale^ ppgadowid aa prefaljpfcpsvaiiycli bdlfcack. szelbetoysych
D o ysyniiaracb 24x18x160 cia w roz^we dostosQwanym do wyxniarpw ^elM

zslbetowe posadoirad ba^osrpdtiiD nflgiitiicie.

D Ffzejj:§da przpz stropy 2elbetowd i sciany wykonad poppsez pizewiercejoie elementpw.
wierttflcami o ^rednicy dostosowanej do srednicy pizewodu 1 z wykorzystaniem rur

PI pchroiinyoh. Na stropaGh i sGiaiiaeh bpdapyoh granieatni stref potooAyych pizejiGia ijale%
U  uszczeliiid i zabezpieczyc pozarowo do klasy odpoiAoSci poiaiowpj .elGoienlp w kJdiyni
p-i Asykonano otw6r.

Li W pomieszczeniu semerOAvni nale?y zdj,^ czgsp jdyt podlpgi podniesipnej, oc^^die
|-| pocttpgp i zaimpiognoAvao pteparatem. pizeciAV pylenip. W iniojgiQaGh pokazanych w

dokumentacji rysunkoAvej Avykpnad pod podjog^ pizegrody pOAyietrzne z plyt ■wiorowycb
n  NRO gfubo&i 13 mm umipszczonych av ksztdtoAvaikach mocoAvanych do podlogi. Sfyk
Li przegrody z podloga baleiy usKzehiid by uniejnozIiAwic. pizedostame si(g naAyieviranego

0

D
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po-vvietrza pdza zadany obr^b. W. po^pj^e, pn^ szafpph sehverowin

k^l^, wppiytecjjne ,o v^^arach 3!0O:^!|P0, wj^o^one w pizepustoice, pnystpsowaiie dp

mpnta^ ̂_ppd]tpgap|l,..;ppdfl|^ Ppd-SuiStein ppdynesmnym.. nale^ ̂ knnaf 'Vanaty

\yp4|yiap;5gpe.'Z blacjayjbiPKeW^ 2O0P i 2to;5Q,c%jaiqpQjyaap.do sufilu za

po&9-9% .^^emp^cjb. nale^ Z - pfojektpWanymi szaferai
klima^^zaeji precy^nej w spps6b,zgpdq.y , z technplip^^- pfoducepta Na,MnaIach

naleiy zapipptowad kradd vventylacyjne yvypoaa4pne W pfeepusfniee.

W ndejsgach prowadzema no\yycb pxze^odpw nalpzy .zdj^ /sufi^^ ppdydeszane
kasetonowe i pb zakonczemu piac zampntpwap je ppnoywiie.

Przed mdntaZem szaf Mimatyzacyjnydh nale^ -zdeindntd'vvac • jstpiejaca je^ps&p

Mimat^cyjna ppdsofitp^a ZQ^dujaca sip pdpad prpjel^dwapymi. a pp
urachpmieniu pmaityzapji pre(g?^jnej w ppmieszczenitt palezy rdwriiez zdeinpntpwae druga

jednPsflcp klima^cj^na - kasetdnp^a^

cysiinHdw

AOl/Rzutpiwnie -^pDsadpwempagregatdw Ipr^e^yiejly 1:150
A02. Rzatn pj§tta.rPtze:iper^ . 1:150

AOSiRpitinpiptra-pjxewieily 1:150'
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O -PfZEWERTPIUEZSaAKe

5 . PRZEWIERT PRZeCTBOP.a. TCMATJPftOJBKT BUDOWlAJJO-WrKONAWCBY Wimalyzaqi preq^jnej'wpanlisszdzenluach eeiwerownlna Illplftrze
/wbudynfcuSlqsH^CWNFZwfeiowfcBch •

ADRp: .uiKp9SUt))8l%40^KBfa!W]CB'.

WWWR: N^w ViferszaviKei'SlqsW dW. ul. 'KesaAia'.1l3,4(^644 l^Jbwte

fi-.

RYSVNEKSPORZADMNOWOPARCIUO.DOKUUENTACJS PROJEKTOWUlOOSTARCZaNA'bRZEZtNVVSSTdnA!
i1pCEUa^P^^0AAZ.6RSPWlCEJ>RZEVV0DQWPQaRA^QWo"p*RftiiinnphOTniA|l , PO mSORZe PRODUCENTAHALEZV JE DOtfrOSCjWAd od MSTRUKCJI,WyBRANE60 URZAMENIA,

' '•••' - ^ . •••' ' ■ • |V ;• ;:•

TYTUtHYSl^;' RZUf t»IV\^C.. PQSADOWIENIE AGRAGATdWl PRtEWElTrY
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Zaldad Vslug^jeiftpTvyc
-i.SporzqdzanlaOperatiSn' SzacadkdnyeH'
bWOLSKI^.:. •
.riigr int.^dej Wolsk}'..
4^100 Glhricet ul.BoIeslawa.trusa 17/2
tei: ̂ 64-59j tck;kom. 60148-24 33"' • •

teinat:.PROg!EKT Bubp>ytANQ-WYKOKAWeZY
na jvykoname jnst^acji Winiatj^^i prpcyijj'ng. W-serwerowiy na HI- kondiygiacgi
bVidynldl.SlasklSgo,6w^ZwKatbwicachpr^-ui/Kos^ha 13-budyn'^A

ADRES: ul. Kossutha.13,40-844 Katowice

INWESTOR: NRZ w Warsaawie, Sl^-OW, ul, Kwsu&a 13,40V844 Katowice

trojekt^r- '
I UpravWl^a'blJdffi^^
. f 3|g^ I

Gli^c^,mined 2018

h
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_2.i Spls.tre'^rf'■ ■• ■■
• ■3f OpIifecKniczjiY '
4. • pW.Itzehla'tet^.nlczne

'..Splstrefel

• ■ '■ Cze^ifi rvsunTcowa'

Schemat.ld^pwy/lnstalacjl'elel^■ Rys.ihf E.6;i. flanjiistalacjl plpj^iyanychVrzut pljvnlcy •
Rys...n'r, E;p3" Pian^nstalacjl-efek^^jiy^ •

.:Rysvnf;Ejd4 Plan^^nsta'IapJIyelektrycinvch'a
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' 3. OiwIaiJczenle projektarlta' • •
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Strona 13

1. dp>5techn>e2nv
1.1 -Porf^awa opracowanfa
ProjektlnstafacJI bpracowano na pqdstawle:

- .^ojikiady budow/ano-rarchltek^^^
"Zl^cenie^Jnwestora;.

- bbowl9zuji(^c5 norm I prieplsiw.przy prpjektowpnlu lnstalacll etektiycinyai •
. .w/faucfdvynlctwieogdlnym)

1.2 Zakres prolelrtt/ ■
Projelrt . •Inst^lacjr_t.,ele|rtfypznych obejmuje opracovvanie zMIIanIa uiigdzeri
kllmaty^acyjnych w. serwerownl na 11 ikondygrjaqjl. budynku. ^l^sj<Iegb pW. NF2
w Katowfca'ch. pay UI.Kossutjia 13,i W zakres projBktu-wchbdzq.nastigpujqCe Instalacje
elektryctti^: , •••..,

ZasiranIa,3:fazowego;
Przeclwprzef3l§cloWa;

. p— •P^2§pj)^poraz|i;i}p,wa;j-

1.3 Charaktervstyka

Gblel^wykonanyjestmbto.da. tradycyjnq, tnurowanq.

l.'l. -Dane enereetvczne'.
R9dzaj.payfqcza:.
Ukfadslecl:
^lapjQcle.zasllanIa:, „
Moc-zalnsblb^na^
Moc maksy^ialna:,.
Uwaga.. ■ i'

kablowe;
TN-G^S;

. 40P/230V; . .
,•* PisSXekW;-"
. Pw^ 31>.^VV; .

Nastqpiyarp'strhpcyo

f.5 dpracowahi'azwlazane •'

- «RroJe|rtJnsta|acJI^3nIta'rnYch"; " '

1.6. Zaslfanlg I rozdzta? enereft elekthrcznet. '
Z Istnilpj^cel, rMd?IefnI^ glJwheJ' .naleiy .wypi^yv^d^f. ka.beUtypu TYKYio SxZSmm'.' do
proJektoyVahe/ tab.[|cy .T-Apr. 2'^bJIcy,T;Agr.na1eiy zasllldagregaty. wody.lddowe) za •
pornocqjaga^zp^^^^^
2 l5tnlejqcej rozdzlVlnf gWwnbi nalezy twyprowadzld ikabel typu YKYzo 5xl6mm^ do
projektowran.ej -taWicy•TrKIIm.^Z- tabllcy..T|irKllfT| •p.ql.Bzy- zasllld ^zafy (c'lnisi^awJne za-
pompcq kabfa typu YKYip SxArfim^ kazdy,.Kabel zasilajqcy ta'bllceT-Klfm utozyd w rurze
o^tonbwej RVS49.,Na plqtae'2-projektovvany kabal iitozyd w kbtytku.
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•  • " • .•= . .' Stt.ona- 14

. Tra's^ projekfowanyc!^ kaijil wstata przadftawlorja na po^tp^egdlhych-kohdygnacjach.
bgd^kif..Schefn3t!deowyprzedstawlono.narysunku,numerE.0i.. ■ '

1.7 .Rbmlareperpirelek^ :• "
•  en^"rglI;elektryc2i:iBi Istnfeje finte jdsfqbj>ty nlh|e]szym' opracowanfem,"

lh^tara'cla';j-feVwa [sitowal' ■

.'ScKa^af'ernldQp^'m^^^^

1.9'".lristaraddDfze^twporaz6hIovva:. .

♦NaVriyl Vi(yk6 inodk.!/oqHrq
• .pchrony/Rr^eciwpocaidnlo'w^^ przed; do.tVkIem-^poiredhlrn)''zastosowa^
■ samoczynnewyfqcze'nle zasilafifa (PN^IEG:60364-4^1-):pbpfzez zastosowanieh-
\,/.;*.,.;Wkladefttdpjkdwych>(y^^ " " >' '

Wyf4cznikdwnadrnlar6w^ch (3p3)^ . •
.r Yi^ytqcznik6wr6zhlcpvydpi^dqWych;p ftutoicJ30iP^^^^ ^ •

ZpSIIam'e iirzadze^ ,3 fazbwych nare^y.vvykonad,Jakq 5.-prze\yodpwq. Do gfpv^rnei szyny
gZldmfajiceJ'IzgocirilezPN^EC, 00361^5-54) nalej^pri^flo^d: . '

Ptte.vypdyiizlenlla;qce;^r ^
V-'-M^czerilawyrdwn^wcze; . " """

'.Pf^ewpdydchrqn.ne; .
Po'lqczehie- przewocfa .uzlenilajqcego' ppWlnno zri&Jdbwad sl^ pr^ szynle w celii
ui:njoillwIenIa,\yykonanIappmlatjbw:rp2V55ta
1.-10 Instalada DrzedwprzeDleclowa^
Instala'cJ^'PrzedwpbeplQdowanald^vvykonatS zgodnle zbleiqcyrnl pbtrzebaml.

;  -iWizystkle- ele'nienti'- metalqw^^^ ktd're nie .pds|adaj%
.  . ..fabrycznepo^;. iabazplpczen'ia.X przed', korozj.a, .•.nalezy. • ,po|nalbwad. fartjq

.  . 'V •,';c^20chronng."Pfas^owrijkt I dHjty -stalowe 'ocynkbw^ •
// .^ciggfoidpj^nkovwnja'."\. • , \ \
- Jp5talacJe\plekfrYcznB- po Vkykbnanlu Instaiacjl 'sanltamych

rwentylacyj'iiych.' • '
- Rrzeljciayln^lacythe o'rz'ez gdanv I Stropvodd'zlelert' DtredwDoia^owvch heda-
. Dbsladafv klase odoomosd benlovvel El tveh,elemerttdft>;--, - I

-  lnUaIacje"brazmontazvvykona6zgbdnieiobowlqzijJqcymi.pi7epIs.aThI,no^marnI
' o^r^z, J^Mdaml;ftechnlfo osprz^t Jest poglqdowy I siuzy Jedyiile

old'^renlustanaardpmate ' • ' •

•  ̂ ".'.I'..'
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Lp. Nr normv • Tytuf
•1 P.Ni-IEG.60364-44l!2009. ■ 'Instalacje woWektacfi budowlanych. pchrona dia [

zapev/nlenia bezpfeczeristwa. • Ochrpna
przecIwporazenFowa.

2 PNWEC 60364^-43:2012 Instalacje el8ktrvc2ne-n!§klego napl^cla. Ochrona
dfa zapewnlenla.bezpleczertstwa - Ochrona przed
prqdem przeteienlowym.

3 PN-IEC 60364t4-45:1?99* , Instaldcje.elektrycCTe w oblektach budowlanych
- .Ochrona-dIa; zapewfilenla bezpleczenstwa -
OchroKaprzed'obnfipnlem napfecia

4 ' PN-IEC 60364-4-443:1999 [ns^Iaqle'elektrvczne w oblektach budowlanych
— Ochrona. dia-zapewniehia bezpleczertstwa -s-
•Ochrona prieb, przeplQciaml. Ochrona przfed
przepj'eclarnf atm'dsferVcznvtnl 1 laczenlowvml.

'■S PN-IEC 60364-4^73 Instalacje woblektachbudowlanych. Ochrona dIa
z.apewniahl&: .b'e'zpleczetlstwa Stosowanie
irodkdw pchrony zapewnla^cych
.bezpleczertjtvyo - 5rodkl ochrony przed prqdem
przeteienlowvm.

6 PN-HD 60364-5-Sl:2dll jnsta!acje;elektrvczne w obIe,ktach budqwJanych.
.Dobdr 1 montaz' Wyposaienia Slektrycznego —
-PostanowIehla-oBdlne.

7 PN-IEC 60364-5-53:2000- Ihsfalacje.alektryczne-w oblektach budowlanych
- Dobdr 1 montaz wyposalenfa elektryczriego. -
Aparatura rozdzlelcza f sterownlcza;

8 PN-HD' 60364:5-534^2010' .'Instalacje. elett'fvqne. nisklego napl^da. Dobdr I
rnbntal Wrt^osazehla elelctrycznego T-ddlacrenlfe
fzolacyjne/lqczefilk | sterow'anle. Urzqdzenla do
.Qchronv pried przeoleciaml.

9 PN-IEC 60364^6-537:1999 In^alacje elektryczne'.w oblektach budowlanych
Dobdi*;! !p.dhtai..vvvposa^isnla.el§ktrycz'nego---

Aparatura 'rozdZlelc2a:ls.terdwnIcza4 Urzqdzenia
do. odiaczania izojacvlnego 1 faczenfa.

10 ■ PN-IEC 60364-5-54:2010 in,sta(acje'elekt'rvczne'nisklego naplgcla, Dobdr 1
montai \^posa4enla elektrycznegOi Uzfemiehia 1
przewody --ochrciphe. 1 • przewody polqczert
bchronnvch.• '

11 PN-IEC 60364^5-56:2010-. Instalacje elektry.czne nisklego napl^cla. Dobdr I'
montaz'wyppsazenla elektrycmego. Instalacje
bezpleczeristwa.

13 PNrHD 60364-6:2008 n^lacje elektryczne nisklego napl^cla.
Sprawdzanle'. --
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[J Spadek'n'^pieda'w'i^Lg."" • , . .v.
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2. iObifczenta tedinliczne
Woe zaihstalowana r'rti^ksvmalna dla'tabllcvT.k1lm
r^oc^alnstaloyi/aaa^pr.vyyWo.d: . ..

^
Mbdfnal^ymalna Pnjwynbsl: . " . ...

W$p6tc2vnnlk-Jedn6czesnbicf ="1 •
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,'dds(p:\'^-OA'!0,9^'- .
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:•'■= -s;;:: ^ ■ ■ pivaa•^/3 'V)

S-.pnei(rd|kabl^>''10mrri*>
.. .* l)«-A8pJ5elajn9mlon9w«"0;4kv''=-" '

Mo'Maln5talowanat'ma'fe5.imalnadla.t3blli!v'TAgr:..'
lyibczainstelbwana PrWynosI: ■ ' s ' .

Pi=iokkW-.. . .
MocitnaksymalrVaPrnwyndsl;'

.•P„ = lV2p,4;:=i,o,«H^.
vvSpiit^hnlkJecinoc2?snoic| = l''
wielkdibpradu w kablu iasllai'acvmdd.rozdzlelnl atdWn'el RG do T.|M!m
Wjelkoidprpduwkabluzasllaj^cym:' : • .

'  j. '■ Pm. ' ' ,-.. ■■..■■ 20)4. . '
.  . ' •■COi.p ,• V3v0,4:;(),93 "i - '

cWo: , ■ . !
pB-.niocmalisyniaIna'.IWl(^;-- ^
U((-^pl|clBin8mlontnve(!(yj>' '• ' •' !• .

Na'pddstawie oblKzert dobfano kabel zasllaftcy YkY4ff5)i25mm^;
SpadekhapieciawWI.7 . ... . . ' r

,  .'.p,.i-2o,4.-i6- !•
~ ir:-s-yj-7.i56"10.0,42

'  RB-m«m»ks^8(rt^^bUcyT-Agfa'2p;4kW ;
t.~dhieej2iobl8,mn9])(^oaiom-' . ■ *'
o-kon'ehiktywfwfVm{icJrfoSias*m/mm*"''r " ^
S - prieWJ kabia ■ 25mm* .
U*—naptQdeinafflldnDweB0.4kV, ,— —

Ul^AGAriMa^tgpI ̂ 'rqst mocy o 31>6kW; "■
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1 III" 'SWrsPIOJEKT BpOOWLANO.WYKONAWCZykltmatyTOQlprecy^neJ w pom[es2czenhjach seiweirwrt fta III pbtize
'WbudynktjSlqsklsgoOWNFZw.KatewlPach

,ul Kdssirtha i3;40^'Kalciwiea

IMWESTOR; NI?.w Wyszawle, Sigskf OW, u1. KossuthalS, 40-e44 Kalowlce.

RYSUMEK 5PORZAOZONO W OPARCig 0 POKUMOfTACJ^ PROJEKTOWA DOSTARCmriA PRZEZ INWESfO^
•MOC^URZAOZai OfWZ'SREDNlCBpR?El\lDWVVDOBRAN6 WOPARCiD O OBUCZgNUVlPO WYHOTO PRqDUCEMrAMUE2Y.;E D05T0S0WA6 DO WSTRUJCCJI WreRANEGO URZADZENJA.

TYTUtRYSUNkU: SCHEMATIDEOVVyZASILANIA

PROjEKTAMTi j
OPRACOWAt: [ NRRYS

E0.1

OV
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StronanrSi'*

Q,2kWi7|

Wh^glgmrj
' f/turnRVS

Oxnaczents:

Uita zbloras
Tabta bup,

•*• •ZaslLspeBRtAiy

ir BUp.OWLANO-WyKONAWCZY •' Kfimatyzac^precyzyJneJ w pomlesazenraach serwerowmi na III pl^lrz®
• •■ wbudyrtai&^sklesoOWNFZwKatovrirachv' ■

ul Kbssutha i3,;40>8^^t6wlce
iNvyESTQR; NFZwWatfizawfe. SlqsW OW. trf. Kossutha 13.4^-844 l^towfce

MOTARCZbNAPRZEZ INwSoRA
i!^DZefiO^$.^aHlQEFRZEWOb(lWW3BaRNOW,OPAIWIU008L1C2B<W .OOUCEOTANALEar J^E DOSTOSOVWe DO INSTRUK0JJWYaRA(ipa0UR2<\D2^1A.

Rzirr PiwNic ̂ instalacje eiieictrygzne
=WOJE>^ANn" I
OPRACOWAt-" '|
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-1 1:150

NR'RYS
E 0.2
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Mr ■ .."^'''AT'J.PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZYKiimatyzaq] precy:qrjrtej.w pomiesz^zepluaqh^erwerawril jialll pl^tize
/w budynku Slqsklego'bVV NPZvi/ K&pWfCach

ulKos8utha13.40T844.]^tC)wjce '

'NWESTOft NFZwVfersawlg. SlqsW OW. ul. Kossulha 13,40-844 Katowice
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Llnla xbioroa'

"tLt KQiytfco kablowe

TEMAT;'P^OJ;eKT BUDOWUANO'WYKONAWC'ZY^ '
Kiimatyzacji pfe^tevjnej w pomrpszczenluach Serwerowril na (If p^lrze

w budynku SfqsWeso OW NFZ w KatowSseh

AOt^S: ulKossuth? 13,40.844 Katowtce

inwestor; w Wajrszawto, ̂tqskl OW. ul. Kosaulha-IS, 40-844 KaSoAlce,

RYSUNEKapOR^DZONp.yVOPjWtU 0 OOKUU^TACJ^ PROJEJCTOW^ OOSTAROZONA PRZEZ rNWESTORA.
MOCEUW^:^ ORAZ $REDNICE PRgWOPOWDCeRANQ WOPAPetti h'nHi tryt^;'

PO WYBORZE PRODUCEMTA f^ALEZY JEOOSTOSOWAO DO INSTRUKCJI WtaWNEGO URZ^TOENIA

TYTUtRYSUNKU; RZUT R^nWk'2 - INSTAIAQJE aEKTRYC^E

PROJEKTANti
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.  SKAU NRRYS
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2ory, dn. 27-03-20J8r.

Qjwiadczenle

Zgodnle 2 ustawi) z dnia 7 llpta }9'94.r Prawo budawlane (t. J. Dz. U.

z 2017r. poz. 1332 z pd^n. zm.), bswiadczam, Je projekt budowlany;

Ihstalacii eleWrVdnych dia zasllanla Instalac/I klfeatyzacji precyiyjne/
w senSterbwnl nail kondygnaejl budynku Slqskiego OWNFZ

(na)W9hwertvc]q

dOig'M Katowice, ul. KossUtha 13

wykonanydia:

NRZ W WarszawFe,^lq5|<( OW
(naiwa Inwestors)

40-844.Katowrc^
ul. KdSsuthal? '

(aclret Inwenor?).

?dst3l sporzqdzony zgodnle z obowlqzujqcyml przepisamJ oraz zasadami wiedzy
technTczneJ..

oitmei nn iruwf"

liisialacli-eieklryczpycii, s(Kiflirz^dzen
etyuiiycn

rp^l'iprojektanta)

"I/



Budowa!
.oW.eWuIuti'!Dbii,K

. bokalfzacja!
Nazwyi.k6i^C(?V:'

Zsniavyiajqcy;
Jednp^ka ppracowuj^car

KIJiiiatyeac;a.precy^|na,serwerov/nt na ill pfeirea
Budypek Bl^kfego OW KEZ,
KatovyiceuJikossutea 13
4K1tjOOD-3 Robpty ihd^lacjrjne dektryczne

4533?000i3 Rpboty Instalacyjhe vvodnai hariaiizacyjne

Wol'siii - GlhfHcd ul.Boles)atva PmsadT/a .SIflaQie;-

Data.opracowanla:!
20a©-05-06

. r Usftig Projekfovyyeh \I Spoiz^dzania OpeMtovv SzaciinkoA^cli'
mgrhLMiiGiej^dlskl '-■W-lOO' Gliwice, ul; B; Prusa 17/:

NIP:53i-g02~lk:ia' '



MFZ-Katowice
ZU2IA12;(G) Dataeoirtp" 1894-2CHe

Clip. OaOS4708)
strona nc 2

S|s.te dsjaMw.pfeedmfesiiJ Fobot-,

Nr

■1 '
14

:,rjagvva-'<taiia{tttob6t
Robob/ bu'dotiylana

1.2 ^
^!lbntg^!Zg!iustdWtar6ivycatf/.str6E3cii^.mechanicznyiiT>feebiianie»fi:olv/ofa>,v.stroaarubogd-40:a^
ivlonta^ PIZ8DUStOW-rurOV/VCh=W6trODach-2 hiechanie^nvm nr^iahnaniftrri rtfiMnrniifj rb/K^rtferrf l«rp«epusWHS5^^tetSii5^^

1^
1.4
pT
1.6~

p«poz» ^
Mooted ptzepuslov/iiir^tyycb^sdariach 2 c6giy#mecbah<EaivtRP?5:y!igao!emblworow;a^Defnorita2,panellpqdlsqo\,vycb6Q'60yripodi6qYpoani^i6'^^^^^ '• " '
Oe^yszczepieipeiTfeldwahiBppdto'qiirnprepaafempizepg/.pvieniu ^
Kiretiii

1;.7
.wentVlaiivine pOdTogfly/e z pizeausinicaini 3D*60.cni '

MoPta2 pr2egrotfp(;^e.t;znydi zpi^ worowych'ftrobosfcf'^^ podloga o wisdlco^drjtQPTi wrazztjs"^ '
1.8,
■.1,9,. Damontazwspoimiltolw.dopQdlPaibQtfrii^^

Montgz\VsponiM6y/db:pi^lcSlpodm
R&zbiortia suiitowpbdw^gszianvch

4-1:0-
ii.11
1142. U?a)peihfeniaoldadziff:S.uffiupodvdeaanag6

BostaiTOrmohtazBeiel^zeiaeto\Wfchi143^
Ku
01

:18*24'160.era '
Maldwdh!e-fdifaaM.e.wuIsvihVW:Btarych:ty.rik6w.2-Rt6lne.^^M^^ '
Weptvlacla-

l2.1
i

Rrzswody v;entvt3cvingzb|aid»vstalQvjei, prostokgloe-. ojcypkowane'
Krathi wentvlaonne|-2iZ:

L3
'stgiovvez pizepustnleamf ZO^W.cni

IriPtaidcje- elelifayczns
13.1
;3.2

Wykude.bfiizd.dta'przewodowvjtyhftowiych^niechaniczhie'. DodlaZe: ceala. "■
.VV^ko'naniepas'6i»'^.k6waMyi<^cK.fiat8^'orn;nrn'a'zamud}vffany(Abni^achna'murach'zcpgfd!pb€Ciana'cbZ'bstQnUj'£;uzdy:Z przeivpSapli"
elBKtrycgnvmi. pasdo>id'Cfn' '

13.3..
HZ

Pfzyg.otPwanlepodloZa'abi^badoWaniaagaratpW. kdfcia;re.gne.pod.8idby,kQtWQViye':iy'^aieiao:4rOlwaf6w.
i?;& IWdnlaZ'ucfivjytevj'poakoijdJia.ukJadabapoJedybteazpt^^otowaniempodioZa-pizy'nzyqu.sprzftu'rn.e.ciipn,kdkoWplasHkoVyycB.ViipqdioZu cs_qlanvm V' '; , •' .'. 1. .. .

iUpnazkdiyteit-3.6:
3.7

uch'wvtbW do Itblkdfti blaafilAtf/ircn w podtogu eaqiaHVm
RU

I, ptzykr^OBnte.

3.8C
3:9'

tyiWihidurpwaiuKiaaapeWfna go.lavi/veh.uchwvtachi n3ra:FI'47'tnro
UMadaniekabDwipra(^.pus{akadTlubkanalaehzamkniefedi.Kabiswe!barfmvg.kabaYK1^5n8'min2
Uki3.10 adgnie.kabnwbudynlcacfi.budcwj4acai1ubna.a5taKadacft{KaMeWdozvlowebez.n:iocd\varira.'kabelYKYadi'S*16itiKi2
URiadanie Kabli3.11 .wButfOTa'cB.biidcNacK liJb na'estalteaacht Kable-welPaflqWe ba'tnbam.Vania. kabel YKYZo S^SmniZ',
Uk)3.12 adanieKabfig/bud^nkach;.Buddwlacfailub.na:asMgdaaigKabigvaaiazvfowBbezinocoyjaai3i-.kabgi.YKy;Zo5?'10iTi'ni2

3.13 ■URiadabie kabliWbudynka'ch.budowlach lub na Bstakadach..Kabl&wielczvtowebez:niocowaniarKabel YKYZo 514 mm2'
Badanle llnll kabl3.14 oweiikaBel niskleso naplecla.-.SzVly ■
Rdrdciggj woiBa toaowai'

:4..1 RUfqaaglstalovve'zagsKoweDrtTSO'nim
R4.2. urodagrstataafezaeisKavte Dn'40'mrn

4.3. Rurodggf atatoftezaciskov/e Dfir32"nim •
R4.4 uroriaqrstatowezadskbvveDn'ZOrmin
Pj4.5- ukaniBihstalaaWdabciagbWBi.v^BudvnkachniemiBszkaliiveH
Izdla'd4.6'. a arrodggdW otalinarni - iedhowafsfaffowynili' wroeiag Fi 20''mrn'
llzolBcia furoo'ggdffl4.7.:

4-.6
otdlibaialr |edngi,vai5twp<syri)i, nirociag:(?i Sg'mm

tzola
4.9

qa rurodaHqw.dtulJpana'-iedniKvaistwoy^i, rurodgg Fi40'mm
Izoiaqa turddggqw btuliharrii- I'ednpwarstwotvvTnii rdroaag .Ft50"mrn'
P;4i10 roba sz^lnosti instalaqi wodbdagbwych.z rurzeKiaiVtdi.'sleltwCb rmiedzianvch, w buaynliacb riiemjeszkairiyc.b. nirodsg R-do gS'mm.
^wofV:P?zelotowetzui(>otne.,ms1al3qroiqdbdagotwcb'z'iai?atal^^di,'Ori'20
ZawbfY ptzelptbyye

j4.'11
4.12
tor

.i^rotne. in'sfalacii'Wododagpwveh z.nirislaloWvch, Dn'ZS'mm -,kulbvv9
Zawotypizerotow&iizwrotneilnsialacii wododagowvch-^ idFatalbwydl, Dn'32'niiTi - kulbwe
ZH.14 5WpryBizeidtg.^/eiaaptag;,!nstaiacii;vmdodggbz^gft"Z:iHr,^!oy4<chi Dn140'm'ro"-KulDjfe'
Zawory pizetotbgjgizwrotrie; instaladi wodpdagpVivcb34.15 .zjtbtSialdvyycb. On'SO'mia - kulowe:

[4.1,6 jZaworybe2pieczenstwa Dn.:20'biim
•:447^ Zaliuoty przetotbwe i'zwrbtnd. instalacii woddsfa^ovyych z-rur sStajrycb, Dn"20'mm odeinaiaca* sbustoi^

Zai.4,t8
445

wgrregulacvinvl/2"
Zawbr regulabvlnV; i."
Zawbr tr6jarbgg.i^ z.silbwoikiam'M4"4.20

■<4;2±
i4.22

i'Zavvbfv pizetotoWelzarotnB. insfelacii wododaqoiyvchz mr stalowycb, Dn'ZQ'mni -zwrotnv
Zavyorv pizelotbwa i

K23
-'zwrotna, ins'talaqi wododagowvcharur stalowcb, Dn'25'ftini -zyabtny"

Zawbr/przeIgtbtvei"2OTBtnB4n'staIadl'wodoci5boVifvdiztbf.stB!bCT/ch;.Dn"32'?nrn-^zir»Tqtny,
Fillr psadnikQwystatkowy DhrZO'.1^■-.T.....

inm
iraikosadnlko'wslatkovw. Dn'25'nini

14.26. Filtr osadnikowy slatkowy Dn'.32'mm-"
4.27 'Tenribmsatarczbwv

•-,'4.28 .Manofnebtarczbwv""
14.29 [P.dnhpa.dbmggwa dQ..Wbdy'{bdOWel - dbstawa i robntat.'
C4.30 • rSeparatbraaHiebzi/sdcgan

Kt^gcce do'c'dgazmvairtia pfbznlowego
N
Wb.dbcia
Rgrqcigg

apzyniB' rbzdzatzalnoaciowe - dostawa! montaz
.tofqtzy^ gztueznych

lir^T/sf'iKaicznydi P.° b pota(ggnii'di.zgiz5wanyd1.n3:9e!snadi w budyitfBda nigmieszkainyfeii. R_za(i/..25'nini."

Koszlotys
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Specyflka^j® Techniczn® Wykonania
,i OdWorsi Robot Bndowlanycli,.

1 emaf: P R 0 J'E K T ■ B U © O W E A ,N O — W Y K O N, A W C Z Y
n& v^konaii^ in5talacj;i klimatyzacji;precyzyjnejj.wserwerow^ na HI kondygnacii
budynku Slqskiego OW NFZ w Katpwicach przy ul. Kossutha l3 -r- bijdynek A

ADRES;. ul. Kossutha 13-, 40-844 Katowice

INWESTOR: NFZ w Warszawie, Sl^ki OW, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice
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SPIS-.Z4WAR.T0SCi[:.

ST ?J®.O;Oi0O,.WyMaga!ila ogolne"

SST 01,00,00. Robofy iBstal'acji saaitarayeh
SST - 01,01 JO Wet^^tmiasnstalacja wodrkan
SST - 01.p2.00JltostaIacja klimatyzacji

str, 02

str. 05

str. 08-

KOBCPV

45332000-3
MAZWA

Roboty instalacyjne wodne i kanallzacyjne mismoNY
05

45331220,-6 .. Instalaeja klimatVzacji
OS '
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SPEGYFIKAGJA TECHNIQZNA WVKONANIA I OOBIORU

INSTALACJI SANITARNYCH (ST)

1.1. Przedmiot specyfikacjj -technicznej
Przedmiotem niniejszej speeyfikacji jest remont budynku ' NFZ w Katowicach
w zakresie prac: ' . '
•  instalacja wodociggowa
•  instalacja kanalizaeyjna
•  instalacja klimatyzacji
1.2. Zakres stbsbWanIa speeyfikacji technicznej.
Specyflkacja techniczh'a jest stosowana j'ako dokupient przetargovyy i kontraktovvy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 "
1.3. Zakres robot objafych specyfikacja.technlczna
Wymagania Ogolne naiezy rbzumie'c i stosowac w powiazanlu z nizej wymienionymi
Szczegoiowymi Speoyfikacjami Technicznymi:
SST.01. Instalacja wodociagowc^kanalizacyjna
SST.02. Instalacja klirriatyzacji
Podczas wykonywania w/w robot naJezy stQso.wac sia do wymienionych
szczegotowych specyfikacjach norm krajowych. Normy te winny bye traktowane jako
integralna cz^sc speeyfikacji. Wykonawca jest zobowiazany do.,przestrzegania innych
norm krajowych. ktore obowi^zujb w zwiqzku zwykonaniem. prac obJatych
zamowieniem i stosowania. ich" postanowieri na rpwni ze wszystkimi. innymi
wymaganiami zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technieznych.
1.4. Informacja 0 terenie budowy
Terenem budowy - budynek NFZ w katowicach
1.5. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy
•  Przed rozpoczaciem robbt czasb budynku objata wykonywaniem robot

naiezy protokolarnie przekazac wykonawcy.
•  Inwestor winien. udpstapnic media: energia elektryczna i woda. Warunki ich

uzytkowania inwestor winien okresliC w warunkach przetargowych na roboty
budowlane.

• Wykonawca na wlasny koszt przygotuje zaplecze budowy.
•  ..Kierownik budowy wykona szkolenia stanowlskowe ze szczegolowym

omowieniern zpkresu robot objatych projektem.
•  Przed rozpocza.ciem robot obiekt powinien bye oprozniony przez uzytkovynikow z

wyposazenia utrudniajqcego wykonywanie robot.
• Wykucia otworbw w scianach wykonywab pod nadzorem, Z zastosowaniem

• odpowiednich zabezpieczeri i wediug wskazah projektu.
•  Urobek z wyburzeh naiezy na biezqco usuwac na podstawiony samochod lub do

kontenera.

•  Podczas pracy z materiatarni szkodlivyymi naiezy stosowac sia scisle do zaiecert
producenta.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiqzujacych przepisow oraz
powinien zapewnic ochrbna wiasnosci publicznej i prywatnej.
1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenla robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie .trwania realizacji
robot VVykonawca stosowab badzie sia do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikac badzie uszkodzeri lub

(a^
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8  ueiq|livi{0scr dla- osob iub^wfasno^ci' spolecznych irlnych, a wynikajqcych ze skaiieniahalasu lub innych przyczyn. Stosujac si? do, tych .wymogdw b?dzie mial szczegolnyf wzgiad na: " ■ ' • ■ a jr
lokallzacj? ewentuqlnych warsztatpw, sktedowisk I drpg dojazdowych;

'a o ' ^abezpleczenia, p.rzed moi^liwoscl^ powl/stania poiafuf 1.3, WamnkI bszpjeczenstwa i ochrona przeciwpoiarowa na budowle
® Wykonawca b?dZie przest!zegac ptzapisow ochrony przeclwpozarowej.
a  V\^konawca b?dzie utrzymywat sprawny sprz?t p. poZarowy. .

I  o Material iatwopalne sWadowane b?dq w spospb zgodny z odpowiednlml
g  przepisami i zabezpleczone przed dost?pem os6b trzeqiqh.

o ^konawqa zapewnl wyposazenie w urzqdz.enla.spqalne praz pdziez vwmagana
g  dla personelu zatrudnlpnego przy wykpnywaniu rpbdt.
g  1.9. Okreslenia ppdstawoWe

°  Cert^kat zgodnosci - jest tp .dqkurp,ent yiordaijy przez notyfikowana jednostke
1  certyfikujqqq, pptwierdzajqcy, ze vi/yrbb. 1. prpceisyegp wytwarzania. sa zgpdne ze
g  zharmpnizowans[ specyfikacjq teehniqzpq.

a  ppkumentacja projektpwa - sklada si? z projeldu budpwianegp, przedmiaru rpbpt i
a  'nrormaqji detyqzqqej bezpieczenstwa ii pchrpny zdrdwia.
i  a Dokumentaqja powykepawcza - dpkumentacja. projektewa z nanlesienymi

zmianami w projekcie wykenawczym. dpkpnanymj w trakcie %kpnywanip-robbt
I  . Grupy, klasy} kategprie rpbbt - nale^ przez tp Vpzumied grupy. klasy i-kategprie
i  okresfone w rozporzqdzeniu nr 2195/2002: z dnia 5 listppada 2002 r. w sprawie

Wspdinegp Sfownika Zamowjeri .{DZ.Urz._L34D ziai2.2002K.zp6Zn. 2m;)
•  inspektpr nadzpru budPwIanegp - pspha ppsiadajqca pdppwiednie wyksztateenie

techniczne i praktyk?' zawodowq praz uprawnienia budpwlane, iwykonujaca
sampdzielne funkcje techniczne w budownictwie, Iddrej. inwester powierza nadzcr

I  nad budow^ obiektU budowianego. Reprezehtuje cn interesy na budewie i
i  wykonuje bieZ^ca kcntrel? jakosci I iiosql Wykbnanyqh rcbdt, bierze udziat

' odbiPrach rcbdt zanikajqcych, jak rcwhiez przy, cdbicrach
o  Obmiar robct - pomiar wykcnanych rcbct budcwlanych dckonywany w celu

wgryfikacji fch ilcsci w pr^padku zmiany parametrdw przy]?tych w przedmiarze
rpbPt, aibo pbliczenia wartosci robct dcdatkcwych nie cbietvch
przedmiarem.

»  Odbicr cz?sciowy rcbot budcwianych - niefcrmalna nazwa cdbicru rcbot
f  ulegajq^ch zakryciu i zanikajqcych, a takze dokcnywania prob i sprawdzen

instalacji, urzqdzeri technicznych i przewcddw komincwych.
fcrmalna nazwa czynnosci pclegajqcych na prctckclamym

przyj?ciu (odl3iprze) cd wykcnawcy .vi^kcnanyph rcbct przez pspbe lub grtipe cscb
c Pdppwiednich kwaiifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestcra ale nie
bpdqca inspektcrem nadzPru inwestcrsklegp na tej.budewie. Odbioru dokPnuje sie

I  pp zgfcszeniu przez kierpwnlka budowy faktu zakcriczenla robct,'budcwianych
i  tqcznie z zagospodarpwanlem i uporz^dkpwaniem terenu budowy oraz. po

przygotowaniu przez niego dokumentacji ppwy'konawczej.
I  ® Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
i  podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym

opisem lub wskazanierti podstaw uatalajqcych szczegotowy opis oraz
I  wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania r odbioru robot

poStawoJI^ch ' zestawieniem ilosci jednostek pizedmiarowych robot
I  » Roboty podstawowe - mimmalny zakres prac, Wore po wykonaniu sa moZliwe do
j  odebrania pod wzgi?dem ilosci i wymogow jakpsciowych oraz uwzgl?dniaj^

I

i
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przyj§tystdpiert:scaleola robot. • ■
WspQlny StoWnikZamdvyi^rl^ usiug.i robot
budo^lanych twofzpriym na potizeby' zamowien "pubii&fiveh. Skiada kie zp

:  • ■' i\ia,»yHi\du)i.praouKiGWi ustuq. I roboibudo^lanych twofzpriym na potrzeby' zamowien ".pubii&fiyeh. Skiada sie ze
stoyvnika gfewnego pr^ siownika iizupefnlaj^pego, ObbWiqzuje we wezystkicb
Krajach. Unii^.turope]skiej. Zgodnle ZjQQStanowieniarbi RdzobrrarirArtia oiK-ih^cs-xI  • - oiyvwiiinNa uAupwriidj^eego. UDOwig^zuje we wKrajach. Unii £urope]skiej. Zgodnie 2>p;Qstenoyvien)aHii.,R6zporz^^^
stosowanie , .pp^ cJq, . p.kTeSlania}
Zamavyi^^cyeh z pwczesnycb Pai^tvirSMkowgkieh'^UE.atateZamawiaj^cVeb z ptvc

tzri. odlViyiajei(|d4;r. :/ . • . • v® Wyrob bedowiarty naleZy pizez to rozMmiee. wyrdb W rozumteniu przepisdw o
wyrobach . budowlanych. wyj^orzony.w . ;.eelu;; wbudowania^ ? vyfnontowania
zamstalowania-jub za^osdwania:, \Af.spos6b ,tfWafy: w obiekple' bOdowlanym'
wprDwadzpny dp. pbrqtu.jak wyrob pojedynczv itibMako iestav^-:' wyrob^w do

. > V

. A' ■

V.- , ■, .•* '' • ' ' •* .

'! . V'.1 .* , • " ''j ■

-..v; . :... ^ .
' -I ■ I •* ' ■ • ! r' . ■

'■ i'-;-
I. ''

\
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SZCZEGOLOWA SPECWIKACJA TECMG2MA W^MONANIA

1. -WEWMETRZNAIMSTALACJA WOD-Ki&M
CPy - 453320lQ.Gr3 ̂  wodne i kanalizacvine*
1.1;.2AKRE9.ROBp^^^^
Ustalenia zawartfe w sgecyfiRapji dot^cz^ zasad, prowadzenia robot

.  zwi^zaijych z v^Kopariienl Wevyn^trzWych ihstalacji wddno kaoalizacyjtiych
W zakres robot vyymienionych powyitej wchodzq:
,-ppm.iary, -
<oboty mui^rslde'ivyykonczeniowe,' - -
-utoZeniej'mcntaZ instalacji wodoeragowejv
-montaz zaworOw odciriajacych^filtri zawdr zwrotny,
-ufozenle i montaz Instalacji kanalfzacyjriej, • .
-wykonanie podwiaszert przewodpw wodnych,
-wykonanie mocGwan,przewpd6w kanallzacyjnych,
-wykonanie izolacjl przewodow wodociqgowych,

i.2. iWATERIALY

Materlaiy uZyte do wykonania wewn^trznej, inatalacji wodnej I kanalizacyjnej,
przyborow sanitarnych, urzqdzen I eiementow instalacji' powinny pdpowladac
wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych, posiadac aprobaty technldzne lub
miec swiadectwo q dopuszfczenlu do stosowania w budpyvnictwie.
Wszystkie materiajy stykajpce si§ bezposrednio z woda powlhny mlec swiadecfwo
Panstwpwego ZaWadu Hlgieny o dopuszczenlu do kontaktu z woda do pjcia.
1.2.1. Rury przewodowe
1.2.1.1. Wewn^trzna jnstalacja wodociagowa

^ykonaniu wewnptrznej Ipstalaqji wodpciagowej wedkjg .

- Przewody wody zimnej wykonac z rur tworzywowych PP przeznapzone do wody
pitnej. Instaiacj? wodociagowa doprowadzie do urzadzert z istnlejacej juz Instalacji w
budynku.

1.2.1.2. Wewnatrzna instalacja kanalizacyjna
Materiafamj stosowanymi przy wykonanlu wewnetrzne] Instalacji kanallzacvlnei
wedtug zasad nlnlejszej ST sa: " ̂
- Przewody kanailzacyjne wykonac z mr tworzywQwych PE. Kanalizacj^ doprowadzic
do Istnlejacej Instalacji kanalizacyjnej w budynku. Przy wlaczeniu do plonu
kanallzacyjnegostqsowac syfon.
1.2.2. Amnatura

W projekcie zastpsowano nastppujaca armatur§:
-zawory odclnaJace, zaworzwrotny praz filtr,
1.2.4. Skfadowanie materiatow.
1.2.4.1. Rury przewodowe
Rury wodociagowe przeznaczonej do wody pitnej powinny bye skladowane tak diugo
jak to mozliwe w aryglnalnym opakowanlu. Powierzchnia skladowanlq musl bye
plaska, wolha od kamleni I ostryqh przedmlotow.
Rury ̂ orzywowe nalezy skjadowac na odpowlednio gladkie] powlerzchnl, wolnej od
ostrych wyst^ppw I nierpwnosci, tak aby nie uszkodzic bosych koncow rur. Rury w
przypadku dfuzszego skladowanla na powietrzu nalezy chronic przed bezposrednim
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dzialaniem promieni slonecznych.
1.2.4.2. Armatur:a .
Armatyra powinna bye przechowywana w pomieszezenjach zabpzpieczonych przed
wpiywami atmosferycznymi i czynnikami powodujqcynii 'niszczenie rnaferfaiu.

1.3. WVI^O^ANIE R0B6T
podano w punkcie „WyrTjagania ogojne"

1>3.1 Roboty prsygptowawcze. ■' ' •
Podstawg wjrtyczenja trasy przewodqw wewnqtrznej jnstalacji wodociagowei i
kanalizaqyjnej ptanowi Dokurtientacja Prdjektowa
1.3.2- Rdboty Instalacyjnp-montazowe.
Technologia ukfadania instalacjrwodociqgowe] i kanalizacyinej powinna zapewnic
utrzymanie tr^sy zgodnia z Dokumentacjq Projektowq. ■1.3.2.1. Montaz wewnqtiznej instalacji wodocfqgowej
Przewody Instalacji wodoGtagowej
Przewpdy wQdoGlqgowe wewnqtrz budynku powlnny by6 ukfadane

A. pod stropem wewnqtrznym budynku,
B. na Scianach wewnqtrznych budynku,
C. w uktedzie prostopadfym lub rdwnoiegtym do najbilZs;^ch Sclan,
D. za spadklem umpaiwiajacym odwodnlenie I bdpowietizphle poszczegolnych

odclnkdw Instalacji, ; • •
E. ptzewody;instalacji wodOGlagowej mpga bye mpntowane w odieglosci:

a) od rnstalapji elektrycznej: "
- minimum 0,5 m w ukiadzle rownolegiym,
- minimum 0,05 m w miejscu skrzyzowania

b) od instalacji gazowej:
-minimum 0,15m..

Moqowanie.pizewoddw •
Instalacja wody prowadzpna b§dzie:
- w stropie wewnptrznym,
-  na scianach
Przewody wqdne w pomleszczeniaeh bpdp podwieszarle prZy pomocy typowvch
podwieszert, arednio C01,5 m uchwyt.
1.3.3. Mpntaz armatury.
Annatura powinna bye zamontowana w miejscach okresiPnyeh przez Dokumentacje
Projektowq oraz zgod.nie z wymaganianii producenta.
Instalacjp doprpwadzie do wyjse znajdujpcych sip w szafach klimatyzacyjnych
1.3.5. Izolacje <
1.3.5.1 Zabezpieczenie przewodow.
Przewody twor^owe zabezpleczyc przy przejsciach przez Scianp i strop budynku.
1.3.6.1 2!abezpieczenie przewodowZastosowane rury wodocipgowych przeznaczonej do wody pitnej nie 'wymagaja
dodatkowych zabezpieczeri antykorozyjnych.
1.3.7. Proba szczelnoscj
Instalacja wodociqgowa
Badante szczelncsci Instalacji wodocipgowej polega na napefnieniu woda pod
cisnieniem probnym wyZszym o 50% od ciinienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci
cisnienia roboczego) lecz nie mniejszej niz o,9 Mpa i ufrZymanie tego cisnienia w
instalacji przez 20 minut. VV tym czasie nalezy przeproWadzic qbserwacjf przewodow i
armatury (czy nie wystppujsi przecieki); spadek ciSnienia w okresie proby szczelnosci
nie moze bye wipkszy niz 2%.
1.3.8. Badanie poziomu batasu
Badanle poziomu haiasu nalezy wykonac zgodnie z Polskp Normq PN-87/B-10700/00;
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w sytuacji kledy nie zostanq spelnione wymagania normy, czyfl wynik badan jest
negatywny, nale:^ dokonac pop.rawek instalacji i zgtosleJa do;pono\wego odbionj.

1.4. ̂ OMTROLA JAKOSCI ROBOT
1.4.1 Roboty iiiontai;owe
Kontrol? jako^ci. robot instalaoyjno — monta^owych nalezy przeprqwadzid zgodnie z
wymaganiami norm przQdmlqtpwych.
Nalezy przeprowadzid nastppuiqce badania;
-  zgpdno^G z rysunkami,
-  testymaterlaiPwzgodniez.wymagafilami odpowlednich-norm.
-  utozenia przewoddw:
-  umiejscowienia przewodqw wodoclagowych i kanallzacyjnych,
-  zamdcowanie przewoddw;
-  odchylenia spadku,
-  zmiany kierunkdw przewodow,
-  kqntrola potqczen przqwodow,
-  montazu rur ochronnych,
- montazu armatury,
-  btaly montaZ
r wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania Izolacjl przewodow tworzyowowych
Wykqnawca pownien. przedlo^c InZynierowl- wszystkie proby, atesty gwarancjl
producenta dia stpsowanych materiatow, ze zastosowane, materialy spelniaia
wymagane normami warunkl techniczne,..

1.5. ODBIOR ROBOT

Ogojne zasady odbiqru robdt podano w p-c!e „V\^maganla ogoine"
Norma PN-81/B-I0700/O0prezentuje wymagania Jakim powinny sproStaq instalacje
wodociagowe i kanallzacyjne w czasie czynnosci odbioru. •
1.5.1. Wymagania ogdlne
□ montaZ wszystklch instalacj! musi bye zakoiiczony
□ roboty budowia.ne/i .wykqnczeniowe w pomieszczeniach. w ktorych znajduja sie

instalacje muszqbydzakonGZone, j . jn y
□ Instalacje elektryczne wspolpracujace z uizadzenlami ytfodoclagowymi musza bv6

wykonane w spospb,;staiy. . .
0 urzadzenia technologiczne 1 qsprzqtmusi byc caikowicle wykonanyi zarnqntowany
1.5.2.Procedura odblQru rQbdt ulegajacych za.kryciuPceprowadzenle odbioru tj, Czynnosci, ktore naleZy wykonac pddczas procedury
odbioru sq nastqpujqce: x ■
□ spravydzenie czy dpstarczone atesty, swiadectwaykontroll tecbnicznej producenta

dctyczq zamontowanych elementow i urzqdzen. instalacji

° Sfonn^y'^ swiadectwp badanla jakodci wody zawiera wszystkiq wymaganea przeprowadzenle oglqdzin wykonanej instalacji, ze szczegolnym zwroceniem uwagi
na. rozwlazanfa techniczne przedstawlone w projekcie. biidowfenym- instalacji

• woaoci^gowyph i kanaiizacyjnych, a stan faktyczny przedstawionej do odbioruinstalacji i jej nastqpujqcych elementow:
- ukiad instalacji wodocjagowej,
- rodzaj przewodow, ich trasy, srednice, spadki, potaczenia i mqcowania;
'  istotnych elerrientdw funkcjonalnych i regulujqcych oraz ich typ iwielkosc, ■'
- poprawnosc wykonania powlok izolacyjni termicznych, antykorozyjnych i

•  - msisrsKicn,
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- przejscia przewoddw przaz przeszkody budowlarte,
- wysokqsc ustawienfa, 4ost$p. szczelno§c i pqprawnosp dziafania armaturv i
.przybqrowsanitaTnyeb, •-•f'- - - - " '
- wszelkie zmjany kierunku piondw kanalfzacyjnych,
- materiatu, z ktdrego wykoriana jest^ihstalacja kanalizacyjna,
- inne yvymagania okres/one w Dokurnentacji Projektowej.□ badanle szczelnosci instalacji wodoclqgowaj ] kahalfzacvinei

□ badanie, pQziomy hatesu ' * • ' '
Qdblor robdt powjnien by6 dokonany w czasle ump^iwiajicym wykonanie korekt i
pqprawek, bez hamowania-.0gQlnego*pq?st§pg"rob6t • ' '

1.6.1. S<Sorrny
■<*> o^nsasnb- uzbtpWa na ptzewodacH

PN-91ffi-10700.0Q rnstelaqe wewn^trzite wodocwoyre i.Kanalteacyiiie. Wymagania i
badania przy odbioize. Wspdlne w^magania i ijadania. ' ' '^l^fO70^;f«'Insta|3S30'-w^ -wod^G^^^- j kanalizacyine. Wymaqania I
badaniaprzyodbibize/Przewody-wody'zimftejldqplejzrursta^^^ '
PN/H-74200 • . Rtiry stalowe ze szwem. .
To ̂ 1°^ Instafacje wewnqtrzne wodociqgowe I kanallzacyjnq■ Oznaczenian3 rysuriKscn.

pW ySI [bstalacje kanallzacyjne. VVyriiagania w projektowaniu. ,
DM o noo^ wodociggQWfe. Wym'algania w.pfbjektbwariiu. .PN-B-02865:1997 Ochrona przecivvpo2arowa budynkbE' Prieclwpozarowe
zaopatrzeme vyqdne, Inatalada wqdociqgowa przeciyopoiafbwa. '
1.6.2.lnne,dokumenty. - ^ "-  .D2ieRnik, a§tqw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ..Bezpieczqnstwo i higiena pracy pizy
w^konywaniu robotibudbwlanych". • ' ■ " yp .y

2.8NSTALACJE KL8IWIATY2AC.il

1.0WST^P.
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniajszej Specyfikacji Technicznej (ST) 33 wymagania teehniczneI  dotyczqce v^konapia 1 qdbioru; instalacji :kiifrl'a^qi opantej'HaV -bezpobrednlm

chtedblc^egtf-dfe w bu^^.'^F2: w
B  1'2. ZakresstQsowanja.SpqcyfgkacJi■  Specyfikacja Tqchnlczna jest stosowana Jako dokunient, przetargovyy i. ko.ntraktowv
ra Pf^ zleceniu 1 reaiizaqi rob6t budowlano-montazowych w^ftiibniqqych'w punkcie 1.1.H  ̂"3.Zakres robdtobjqtych Specyfikacjq' ' ' •

specyfikacja ob^mujq wszystkie czypnospi. umozliwiajqce
wykonanie I odbior robotzgpdniezpunktem i.T. .>^c . rI  Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwiqzana jest z wykonaniem nw Robot-

8  . • Montaf agregatow wody lodbwejchtodzbnych pqwietrzbm ' " .
•• MontaZ jednbstek szaf klimatyizacyjnych ■

B  ■ Montaz instalacji rurowej (przewbdbw rurowych wraz z izolacia)
1  • Montaz armatury,
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1A OkreiSen.ia pqdstawwe
Okrqlslenla podstawowe podane. w ninleJsEej SpecyfiKaeji Techriicznej sg zgodnie 2
obowl^zujacymi PQiskimi Normami i Spec^ikacja Techniezna „Wyma Oqoine"
Poj?cia.dg6lfte -
Chlodzenle povvietrza - . uzdatnjanie. ppwietrza polegajace- ha obniZaniu ieao
temperatury . . ' ̂
2.0.,MATERIAI^Y.
Ogolne warunki stosowania materiaJow podano w Speeyfikaeji Technicznei
„Wyit!agania C)g6Jne" . . • '
2.1. Materfaty db wykonaniaJnstafaGjl Mimatyzacjj. ■
• Przewody stalowe zaciskowe ptzeznaczone do wody fodowej wraz z izolacjq cieplna
• System instalacyjny dia wody wodqci^gowej isystemij,klejonego"Jub zgrzewan^^ dia
odprowadzenlaskroplih-wc2§6cisp.eOyfikacji.wGd-kan, : *
• Agregat wody lodowej . - . ■ '
• Szafy klirtiatyzacyine

- Istniejaca chfqdnica wodna vy, centrali wentylacyjne^
2i2. ̂ ktadbwanie matenblbW. .

Urzadzenia, przewody, oale^ pizecbowyvvaq w.pqipieszczehiach sUchych, czystych
wolnych od sEkodliyvych par j gazOw. Przewpdy-Juzem, uktada6;.n|ile±y na gtadkim i
ozystym podtozu. Nie nalezy wsuwac^przewodow .0 mniejs^eh erednicach do
wiekszych. ' ■ ; '
3.0 SPRZ^T.
Do wykonania robot Wykonavyqa powirjjen dysponowac sjarzetehi montazowym
wynikajacym zteGhnologii.pfowadzenia robot. t •
4.aTRAWSTOI^f ■ '
Warunkj og6in|:stosowania tranap.o.rtu,: podano, w SpeGyfikacji Technlcznej. „Warunki
ogolne . WykonawOa powinien dysponowab sprawnym . technicznie samochodem
dostawczyrn do 0.9t iajcrzyoiowym do St., Przewody i^urzadzenia rralezy chrohiO przed
uszKodroniami pochodzacymi od podtoZa, na ktorym ;,sa. pnzew?ozorie, zawiesi
transportowyeh. stosowania niewtasclwych narzedzl i metod przetadiinku. Zaieca sie
transport w opakowaniaeh fabfycznych. PrzewOzone mateiiaty i ufzadzenia powinny
bye zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i usZkpdzehiem w czasie
transportu.

5.0 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagaciie ogolne.
Warankj ogolne wykonania robot , podano w Speeyfikaeji TechniczneJ „Warunki

hSnoS°rob6?^ Pizedstawi Kierownikowi robot do akeeptacji.projekt organizacji i
5.2. Rozpoczecie robbt.

,  rdzpodZ|ciem. mpntaZu Kierpwnik rpbot powinien stwierdzlb} ze:Obiekt odpb^ada warUiikpiTi zgbdnym z przopisaml bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyinyeh r- , coy uu
• Elementy budowlano-konstrukcyjne majqee wpiyw.na montaz instalacji odpowiadaia
zatozeniom ppjektowym.. j'.

'SfS; MbritaZ- insiaiacji,
5.3.1'.: Mbntaz agregatow wody lodowej
Mqntaz naleZy przeprowadziO ̂ ciOie wg instrukeji dostarczonej z urzadzehiem. Rama
agregatow b^dzie rozkrgcana pbdzielona na iatwo demontowane modujy bez rvzvka
uszkodzenia innych elementow, Uklad poiqezony b§dzie poprzez specjaltie ztaezki
rozkrecane na zaworach Qdcinajqcych. SposOb mocowania agregatOW - powinien
zabezpieczyc przed przenoszeniem drgaO. Wokoi urzedzenia naleZy Zapewnic
miejsce do czynnoscl serwisowych. ^

M
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5.3.2, Mpntaz armatury.
Arma|!Lif9:;f)owinna odpowiadac warunkom pracy (cisniepie, temperatura) instalacji, w
ktoraj' jept zaiiistalowana. Przed instalowahlem armatury nalewy usunqc z niej
zaslppienia i ewentualne zapieczyszczenia, Armatura,. po sprawdzeniu. prawidtowo§ci
dziatania, powinna bye instalowana tak, Zeby byte dost^pna do obstugi i konserwacji.
ArnlatUrp na przewodach nalezy tak instalowac, Zeby kjerunek przepfywu czynnika
cWodhiGzegp byt zgodny z oznaczeniem kierunku przepfywu na armaturze. armatura
na przewodach powinna bye zamoeowana do przegrod lub konstrukeji wsporezyeh
przy uZyelu odpowiednleh wspornikow, uehwytbw lub Innyeh trwafyeh podpard
5.3.3. Montaz przewodow instalacji wody lodowej
Projektuje sip instalaejp wody lodowej z:
- rurki stalowe zaeiskowe przeznaezone do wody lodowej wraz z izolaejq
Glowne przewody magistrale prowadzone pod stropem oraz na. Wszystkie §eiany i
stropy po wykonaniu montazu 1 pr6b szczeinosci instalacji nalezy doprowadzic do
stahu sprzed wykpnaniem. Trasy przewodow powinny by6 zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Nalezy zachowac spadki
przewodow podane- na schematach instalacji w celu zapewnienia mozliwosci
odpowietrzenia i oproznienia instalacji. Wsporniki i mocowanie rur i urzqdzeh wykonac
w systemie montazowym zapewniaj^c izolacjp wibro - akustyczn^ pomipdzy
montowan^ instalacjp a elementem konstrukcyjnym, do ktorego jest mocowana.
Instalacje powinny bye kotwione do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm
zapewniajacych mozliwo§6 swobodnego przesuwania sip rury z polipropylenu w ich
wnptrzu. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwid tat>^ i tnwafy
montaZ przewodu. Zabezpieczenie przeciwpozarowe przej§6 rurociagow
prowadzonych przez ptropy nalezy wykonad masami lub opaskami uszezelniajacymi
p.poz. Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzic probp cisnienia i sporzadzic
stosowny protokbt -

i.

j|M
ni
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UMOWANR

zawarta w dniu ..;v w Katowicach porni^dzy;
Narodowym Fu'nduszem Zdrowia — Sl^skitri Oddziaiem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

- Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narpdowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala: na podstawie peinofnocnictwa nr z dnia
(kopia w zal^czeniu), zwanym dale] „Zamawiaj%cym"
a

z siedzib^ w , adres; , wpisanym do , pod
numerem ; NIP: , REGON: wysokosc kapitalu
zakladowego: zi /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala: — , zwanyrn dale] „Wykonawc^",
o tresci nastppuj^cej:

§1

Ptzedmiot umowy

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykoiiania robot? budowlan^ - zakup i montaz
instalacji 2 kpl. klimatyzatorow precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji
w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.

2. Strony zgodnie stwierdzaj% iz NFZ jest wlascicielem obiektu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach

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

niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonaiiia przedmiotu umowy zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^

w zamowieniu nr 13/pn/2019, w sposob odpowiadaj^cy zasadorri wiedzy technicznej oraz zgodtiie

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 [spor^d^onj w oparciu o formulary opis
pr^dmiotu vpm6wienid\\

2) dokumentacji projektowej, na ktora skladaj^ si?:

1) projekt budowlano-wykonawczy autorstwa: Zaklad Using Projektowych i Sporz^dzania Operatow
Szacunkowych „Wolski";

2) przedmiar robot;

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR),
oraz zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon% w zamowieniu nr 13/pn/2019.

5. W przypadku w^tphwosci, 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, o ktorym mowa w §7 ust. 1, w tym koszty przygotowania,
wykonania i odbioru robot budowlanych b?d^cych przedmiotem umowy, zostalo okreslone
w oparciu o peln^ i wyczerpuj^c^ wiedz?, jak^ przy zachowaniu nalezytej starannosci na temat
przedmiotu umowy Wykonawca Ojiogl uzyskac z dokumentacji przekazanej przez Zamawiajq,cego;

-
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2) wszystkie odpady zwi^zane z wykonjrwaniem przedmiotu umowy, w tym gniz, drewno, tworzywa,
metale oraz pozostaie odpady, zostanq, usuni^te lub poddane utylizacji przez Wykonawc? na jego
koszt, zgodnie z obowi^zuj^cyriu w tym zakresie przepisami prawa.

7. W zwi^zku z faktem, iz wynagrodzenie niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczakowym,
szczegoiowy kosztorys ofertowy stanowi^cy zai^cznik 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 zarmerza wykonac niniejsz£(, umow? bez udziaiu/z udziaiem
podwykonawey/6w w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
nr 13/pn/2019, tj. Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy/om: *
- robot? budowlan^ polegaj^c^ na /

- do s taw? polegaj^c^na /

- using? polegaj^c^na ,

ktor^ wykona: /firma! na^a podwykonawg!.

Pozostale/Wszystkie* roboty budowlane, dostawy oraz uslugi stanowi^ce przedmiot zamowienia
Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.
* t^apisy ̂ stanci wypeiniom stosownie do oferty Wykonawy ̂(lo^nej w ̂mowieniu nr Id!phj2019.

2. Wykonawca zobowi^zuje si? zawrzec z podwykonawey w zakresie cz?sci zamowienia okreslonej

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

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

zamowienia okreslonego umowq, 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 przedlozenia Zamawiajycemu projektu umowy

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

nawiyzujycy do cen uj?tych w zalaczniku nr 2 do umowy (szczegoiowy kosztorys ofertowy

pomocniczy), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiyzany dolyczyc zgod?

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajycy w terminie 14 dni Uczyc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen

do projektu tejze umowy, jezeli:

a) nie spelnia ona nast?pujycych wymagaii:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylycznie wykonanie robot budowlanych,- ktore
scisle odpowiadajy cz?sci zamowienia okreslonego umowy zawarty pomi?dzy Zamawiajycym

a Wykonawcy,

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

poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi?dzy Zamawiajycym a Wykonawcy

i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w niniejszej

umowie oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

3) okres odpowiedzialnosci podwykonawey lub dalszego podwykonawey za wady przedmiotu

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

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajycego,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sy zobowiyzani do niezwlocznego przedstawiania

Zamawiajycemu na jego zydanie dokumentow, oswiadczeh i wyjasnieh dotyczycych realizacji

umowy o podwykonawstwo,

CM W
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5) zapewnienie udziaiu Zarriawiaj^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? zapiaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapiaty
przez Zamawiaj^cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapiaty przez Wykonawc?
wynagrodzenia podwykonawcy;

- uzalezniaj^cych zwrbt kwot zabezpieczenia nalezytego 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 diuzszy
niz przewidywany dla wykonania tych robot w niniejszej umowie;

-  stanowi^cych sposob rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiaj^cy rozliczenie tych robot

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

b) gdy przewiduje termin zapiaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust.l3.
5. Niezgioszenie przez Zamawiaj^cego w forrnie pisemnej zastrzezeh do przediozonego 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 przediozyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginaiem kopi?

zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmiany), ktorej przedmiotem s^ roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

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

mowa w ust.6, uprawniony jest do zgioszenia w formic pisemnej sprzeciwu do umowy,

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

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

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

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

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

zobowi^zany jest przediozyc Zamawiaj^cemu poswiadczonq. za zgodnosc z oryginaiem kopi?

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ dostawy lub usfugi, 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 ustl umowy -

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

na dostawie agregatow wody lodowej lub szaf klimatyzacji precyzyjnej. Wyi^czenie, q ktorym mowa
w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wi?kszej niz 50 000,00

ziotych (brutto).

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust.9, jezeli termin zapiaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony

w ust.l3, Zamawiaj^cy infdrmuje o tym Wykonawc? i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wyst^pienia o zapiat? kary umownej.

12.Postanowienia ustl—ust.ll stosuje si? odpowiednio do zmian projektu umowy lub umowy

o podwykonawstwo.

13. Termin zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowje o podwykonawstwo nie moze bye diuzszy niz 30 dni od dnia dor?czenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie

zleconej podwykonkwcy lub ̂ alszemu podwykonawcy dostawy, usiugi lub roboty budowlanej.

cw IJ
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z zastrzezeniem, ze w momencie wypkty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wszelkie naleznosci
na rzecz Podwykonawcy zostan^ uregulowane w caiosci.

14.Wykonanie cz^sci przedmiotu utnowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowiq^zaii wynikaj^cych z niniejszej utnowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie dziaiania b^dz zatiiechania, w tym uchybietiia i zaniedbania
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jak za wlasne dziaiania b^dz zaniechania. Wykonawca w
szczegolnosci ponosi wobec Zatnawiaj^cego peln^ odpowiedzialnosc zgodnie z przepisatni prawa
budowlanego oraz kodeksu cywdnego.

15. Wykoiiawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie tnoze polecic podwykonawcy 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 niezwlocz'nego usuni?cia (np. z terenu budowy)
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiaj^cego, lub moze usunti,c takiego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10.

17. Zamawiaj^cy, moze z^dac od Wykonawcy ztniany lub odsutiiycia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen 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
robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na z^danie Zamawiaj^cego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziaiania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na tererde budowy naruszaj^postanowienia niniejszej umowy.

18.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac ztniany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawcy w zakresie tiieprzewidzianym w ofercie
Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 13/pn/2019.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powoiywai siy, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowieii pubUcznych,
w celu wykazania spelniania warunku udziaiu w postypowaniu, Wykonawca jest obowi^zany wykazac
Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie trmiejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powol)rwal siy w trakcie
postypowania o udzielenie zamowienia (13/pn/2019).

20. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy b^dz
wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 13/pn/2019, winno nast^pic 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 zambwienia 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 zawiadatniac 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 realizacjy roboty budowlanej, (jezeli dotyczy).

22. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopi^ umowy
o podwykonawstwo dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, pptwierdzaj^cy, ze osoby zawieraj^ce umowy w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadaja uprawni^ia do jego reprezentacji.
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23.Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktoryin
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiaj^cego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych umowq, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiaj^cego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

24. Do zmian istotnych 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 dalszy podwykonawca jest zobowi^zany zal^czyc do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jgzyk polski, a w przypadku kopM umowy
o podwykonawstwo — tlumaczenie przysi^gle umowy na j?zyk polski.

26. Do zasad zawierania um6w o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcarni odpowiednie
zastosowanie znajd^ postanowienia niniejszej umowy.

27. Powierzenie wykonania cz?sci zamdwienia (umowy) podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedziakiosci za nalezyte wykonanie umowy.

§3

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac caiy przedmiot umowy w tetminie do dnia 31.12.2019 r.
z zastrzezeniem §4 umowy.

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

umowy. Przekazanie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony protokolem
przekazania frontu robot.

3. W terminie do 3 dni roboczych Ucz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ harmonogram

realizacji robot budowlanych.

Harmonogram robot b?dzie mial charakter ruchomy, co oznacza mozliwosc zmiany kolejnosci robdt

przyj?tej w harmonogramie na uzasadniony wniosek kazdej ze Stron. Zmiana taka b?dzie dokonywana
w trybie roboczych uzgodnien przez osoby wskazane w §5 ust.2 i ust.3 umowy z uwzgl?dnieniem

kierownika budowy o ktorym mowa w §5 ust.5 umowy.

4. Wykonanie robot budowlanych (odbior robdt) winno zostac potwierdzone przez Strony odr?bnym
protokolem odbioru robot budowlanych. Protokol odbioru robot budowlanych winien

wskazywac numery seryjne zainstalowanych urz^dzeh wraz z cenami jednostkowymi s;^af klimaty^acji

pre^r^jmj ora^i agregatoiv wody lodowej.

5. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? dokonac odbioru robot w ciqgu 2 dni roboczych licz^,c od daty

pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawc?.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? dokonac zgloszenia gotowosci do odbioru robot nie pdzniej niz 1 dzieh

roboczy przed uplywem terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktoryni mowa w ust. 1,
Niezwlocznie po podpisaniu protokotu odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?

opracowac i dostarczyc Zamawiaj^cemu dokumentacj? powykonawcz% jezeli okolicznosci b?d^

wymagaly jej sporz^dzenia (wyst^pi^ 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 umozliwiaj^cym odczyt w formataCh „ath" (dot.

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

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

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

dokumentacji, a w szczegolnosci:

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

w tym do korzystania z zawartych w niej rozwi^zah projektowych;
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b) prawo do modyfikacji dokumentacji powykonawczej;
c) prawo do udost^pnienia dokumentacji powykonawczej w dowolnej formie osobom trzecim,
w tym rowniez do publicznego udostepnienia na przykiad poprzez publikacj? na stronie
internetowej, jezeli zajdzie taka potrzeba;

d) prawo do powielania dokumentacji powykonawczej w caioki lub w czgsci w dowolnej formie,
technice oraz dosci egzemplarzy;

e) prawo do sporz^dzenia dowolnej ilosci kopii dokumentacji powykonawczej lub jej cz^sci 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 przypadku stwierdzenia nieprawidlowoki, a takze, w konsekwencji do wstrzymania
odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiedmo podwykonawca zobowi^zuje sie informowac
Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych realizowanych
przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, z takim wyprzedzeniem, aby
umozhwic 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 czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z zasadami przyjetymi
w niniejszej umowie. Podstaw^ dla podpisania protokolu koncowego bgdzie protokol odbioru robot
budowlanych, a takze - w sytuacji opisanej w ust.7 - dokumentacja powykonawcza. Protokol'
kohcowy winien zostac podpisany bez zb^dnej zwloki.
W dniu podpisania protokoiu odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zany bedzie
przeprowadzic instruktaz w zakresie obslugi khmatyzatorow precyzyjnych.

10. Przed dokonaniem protokolarnego odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?
przeprowadzic testy funkcjonalnosci zainstalowanej khmatyzacji precyzyjnej (proby cisnieniowe,
uruchornienie instalacji, testy systemu, pomiary wilgomosci i temperatury w serwerowni) w obecnosci
CO najmniej jednej z osob, o ktorych mowa w §5 ust.2 umowy. Wyniki testow winny zostac zal^czone
do protokoiu odbioru robot budowlanych jako jego integralna czesc.
Najpozniej w dniu podpisama protokoiu odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowiazuje sie
przekazac Zamawiajacemu wszelkie dokumenty techniczno-ruchowe, w tym wszelkie instrukcje
obslugi, karty gwarancyjne.

11. Protokoly, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zobowi^zuje si? przygotowac Zamawiajacy.
12. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisywania protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,

ze strony Zamawiajacego upowaznione sa osoby wskazane w §5 ust.2 umowy; ze strony Wykonawcy
zas osoba lub osoby wskazane w §5 ust.3 umowy.

Poza odbiorami opisanymi w niniejszym paragrafie osoby wskazane w §5 ust.2 umowy
upowaznione sa do dokonywania w ramach niniejszej umowy rowniez odbiorow czesciowych oraz
odbiorow robot zanikajacych, czy ulegajacych zakryciu, jezeh takie wystapia w toku reaUzacji
przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiazujacymi przepisami prawa.

13. 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.2 umowy) oswiadczenie, iz osoby wykonujace w ramach
niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac^, beda zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie reahzacji umowy. Kompletne oswiadczenie winno
zawierac rowniez wykaz osob (irrue i nazwisko) zatrudnionych na podstawie umowy o prac? wraz ze
wskazaniem wykonjrj^anych przez te osoby czynnosci (zakres obowiazkow pracownika) oraz wraz ze
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wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy o pracg, dokiadne okreslenie podmiotu
skiadaj^cego oswiadczenie, dat? ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w; imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^ey zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osob zarowno pod k^tem wymogu
zatnidnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem mozliwosci
realizacji umowy z udziaiem osob w liczbie wynikaj^cej z wykazu.

Nieziozenie kompletaego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawcy (lub
podwykonawcy) uprawnia Zamawiaj^cego do rozwi^zania umowy oraz naUczenia Wykonawcy kary
umowiej w wysokosci pkreslonej w §12 ust.l Iit.a umowy, jezeH Wykonawca (lub podwykonawca)
pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie ziozyl wymaganego kompletnego oswiadczenia. ^
Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie
siy wszystkie czynnosci fizyczne wykonywane w ramach przedmiotu zamowienia (umowy), ktore opisano

w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robot, a takze w STWiOR, wykonywane bezposrednio
przez pracownikow fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie

wykonywania robot budowlanych (using) objytych przedmiotem zamowienia, tj. miydzy innymi roboty
instalacyjne, tj. wykonanie instalacji rurowych oraz kanalow wyci^owych i nawiewnych, a takze instalacji

zasilania (roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznych, silowych zasilania agregatow wody lodowej

oraz szaf klimatyzacji precyzyjnej), prace demontazowe i montazowe, rozbiorkowe, przygotowanie

ppdloza, z wyl^czeniem czynnosci okreslonych w poz. 1.13 przedmiaru robot (dostawa i moritaz belek
zelbetowych) oraz pozostalych czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac^ w rozumieniu kodeksu pracy nie dptyczy

czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy oraz przez osob^/osoby z uprawnieniami

energetycznymi w grupie G1 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^. ,

W3nn6g zatrudniania na podstawie umowy o prac^, o ktorym mowa w art. 29 ust.Ba ustawy Prawo

zamowien publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu zamowienia na roboty

budowlane, nie zas w okresie gwarancji i rgkojmi za wady.

14. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nastgpuj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez

Wykonawc? (lub podwykonawcy) wymagah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien

publicznych, dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.l3):

a) mozUwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kppii umowy o pracy zatrudnionego

pracownika;

b) mozliwosc z^dania innych dokumentow, np. dokumentow potwierdzaj^cych oplacanie skladek

na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotiie z tytulu zatrudnienia na ppdstawie umowy o pracy (wraz

z informacj^ o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadczenia wlasciwego oddzialu

ZUS lub dowodow potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczeh;

- zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezbydne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o pracy, w szczegolnosci imiy i nazwisko zatrudnionego pracownika, daty zaw^cia umowy

o pracy, rodzaj umowy o pracy oraz zakres obowi^zkow pracownika.

c) mozliwosc zwrocenia siy do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli

w przypadku powziycia w^tphwosci co do sposobu zatrudnienia.

, Wskazane pod lit' a i b dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie

Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
. zatrudnienia na podstaTOe umowy o pracy przez Wykonawcy lub podwykonawcy osob wykonuj^cych
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a)

b)

w trakcie realizacji umo'wy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac?.

§4
Umowa niniejsza bgdzie mogia ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku
wyst^pienia nast^puj^cych ptzeszkod w jej realizacji:
a) w przypadku zdstnienia 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 wykonywatiie robot budowlanych.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowi^zany jest njezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si?
Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wpiywu na mozliwosc prowadzenia robot.
b) w przjrpadku zaistaienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiajq,cego spowodowanych

warunkami organizacyjnymi, finansowymi b^dz innymi okolicznosciami, przez ktore nalezy
rozumiec sytuacje zwi^zane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwoleh,
uzgodnieh etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.

W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 ht. a lub lit. b), termin
wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb?dny do usuni?cia lub ustq^pienia
przeszkody w wykon)rwaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego nast?puj^cego po dniu usuni?cia
lub ust^ienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.
Zawieszenie terminu reaUzacji robot budowlanych b?dzie wymagalo pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiaj^cego na protokole zawieszenia okreslaj^cyrn w szczegolnosci dat? rozpocz?cia okresu
zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz Wykonawc?.
Kazdorazowe zawieszenie robot trwa az do usuni?cialub .ust^ienia przeszkody.
Po usuni?ciu lub ustapieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporz^dz^ pisemny aneks do umowy
wskazuj^cy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych oraz okreslaj^cy termin pozostaiy
do zakonczenia realizacji umowy.
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 pozostalym zakresie. Niezaleznie od zakresu

zawieszenia, zapisy ust. 1-5 znajd^ odpowiednie zastosowanie.
Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze srodkow inwestycyjnych, Zamawiaj^cy zastrzega, iz:

w sytuacji niezakohczerda realizacji umowy do dnia 21.01.2020 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 nahczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokosci 5% wynagrodzenia Calkowitego umowy okreslonego w §7 ust.1 umowy.
w sytuacji niezakohczerda realizacji umowy do dnia 21.01.2020 r. z powodu innego niz wskazany pod
lit. a, a takze, jezeli w przypadku, o ktorym mowa pod lit. a, Zamawiaj^cy nie skorzysta z prawa do
rozwi^zania umowy, Zamawiaj^cy dokona inwentaryzacji robot oraz oceny ich zaawansowania

wedlug stanu na dzieh 21.01.2020 r. w oparciu o zal^cznik nr 2 do umowy. Stosownie
do powyzszego Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres
umowy, nie wi?cej jednak niz 80% kwoty wynagrodzenia calkowitego umpwy, nawet
w przypadku, gdyby wartosc wykonanych na dzieh 21.01.2020 r. prac przekroczyla poziom

procentowy wskazany w zdaniu poprzednim.:

Podstaw^ zaplaty - obok faktury VAT wystawionej i dostarczonej przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu
nie pozniej mz w

\J

u 24.01.2020 z zastrzezeniem konsekwencji niedotrzymania ww. terminu
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wskazanych w §8 ust. 9 umowy, b?dzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na dzien 21.01.2020r.,
a takze protokol zawieszenia robot.

' Do zawieszenia terminu wykonania umowy w omawianym przypadku znajd^ odpowiednie
zastosowanie zasady opisane w ust.2-4 niniejszego paragrafu. Bieg teriiiinu realizacji robot
budowlanych bgdzie kontynuowany od pierwszego dnia roboczego nast?puj^cego po dniu usuni^cia
lub ustg,pienia przeszkody, a wi?c po uzyskaniu przez Zamawiaj^cego srodkow finansowych na rok
2020 a 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 31.03.2020 r.,
Zamawiaj^cy rozwi^ze niniejsz^ umowg w zakresie niezrealizowanej cz^sd przedmiotu umowy
z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od drda zlozenia wypowiedzenia na
pismie; Po dokonaniu wypowiedzenia, a przed uplywem terminu wypowiedzenia, Wykonawca dbpelni
wszystkich wymaganych umowq, formalnosci.

.  §5
1. Nadzor inwestorski w imieniu Zamawiaj^cego pelnic b^dzie inspektor nadzoru;

,  tel ; nr uprawnieh ; , przynaleznose do Izby

2. Do przeprowadzenia odbioru i podpisania protokol'u odbioru robot budowlanych, o ktorym mowa
w nimejszej umowie, Zamawiaj^cy .upowaznia nast^puj^ce osoby: 1 , tel........ ,.,

• • ••, tel. ..., 3.....' .,, tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie
trzech sposrod wskazanych wyzej osob.
Osoby wskazane w zdaniu 1 s^, rowniez odpowiedzialne ze strony Zaniawiaj^cego za biez^ce
kontrolowanie przebiegu umowy oraz upowaznione do uzgadniania harrnonogramu realizacji robot
budowlanych, a takze. do podpisania innych protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, niz
wskazany w zdaniu 1. Dla skutecznosci wystarczy dzialanie dwoch sposrod wskazanych wyzej osob.

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,
w tym za biez^ce kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokolow,
0 ktorych,mowa w niniejszej umowie, uzgadniania harmonogramu reaUzacji robot budowlanych, s^:

1  , tel , 2 , tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie
jednej ze wskazanych osob.

4. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych. w ust. 1- ust.2 dla swej skutecznosci wymaga
jedynie pisemnego oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie umowy.

5. Wykonawca ustanowil na potrzeby niniejszej umowy kierownika budowy w osobie: ,
- nr uprawnieh budowlanych: z dnia ,
- zaswiadczenie i nr wpisu na Hst? czlonkow sainorz^du zawodowego: ,
- tel. kontaktowy:

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedlozyl Zamawiajsfcemu dokumenty potwierdzaj^ce
uprawnienia budowlane kierownika budowy w specjalnosci instalacjfjnej w zakresie sieci, instalacji
i urz^dzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci^owych i kanalizacyjnych (wydane przez
podmiot.uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnieh) oraz zaswiadczenie o wpisie na
Ust? czlonkow wlasciwej izby samorz^du zawodowego potwderdzaj^ce czlonkostwo w izbie
z okreslonym terminem waznosci oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.

.6. Ewentualna zmiana. kierownika budowy wskazanego w ust.5 b?dzie mozUwa pod warunkiem
posiadania przez npwego kierownika budowy wymaganych uprawnieh. Zmiana taka wymaga pisemnej
akceptacji ze strony Zamawiaj^cego.

7. Kierownik budowy zobowi^zany jest dokonywac czynnosci zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie
przepisami prawa, w tym prowadzic-dziennik budowy.
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8. Wykonawca zobowi^zuje sig, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych
wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot budowlanych, w tym przy udziale osoby/osob
z uprawnieniami energetycznymi w grupie G1 w zakresie eksploatacji urz^^dzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru oraz przy udziale osob z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji
i sieci na stanowisku dozoru oraz przy udziale osob z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzen,
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy zachowaniu warunkow wskazanych w niniejszej
umowie oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym z ustaw^ z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubozaj^cych warstw? ozonow^ oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych
(j.t.Dz.U. 2018poz.2221).

9. Wykonawca zobowi^zany jest przediozyc Zamawiaj^cemu przed przyst^ieniem do robot imienny
(imi? i nazwisko; podstawa dysponowania) wykaz wszystkich osob, ktore b?d^ braly udzial w realizacji
niniejszej umowy. O zmianach dotycz^cych wykazu osob Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac
Zamawiaj^,cego bez zb?dnej zwloki, na pismie. Zmiana osob podanych w wykazie jest dopuszczakia'
przy uwzgl?dnieniu wymogow niniejszej umowy.

10. Wykonawca oswiadcza, iz wypeinil 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 niniejsz^ umow^. Wykonawca potwierdza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjne
Zamawiajecego z art. 13 RODO.

*RODO - ro^on^iid^eme Rarlamentu Europejskiego i Ra^ (UE) 20161679 ̂  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fisiycspiych w ;(wici^ku ^ prs^twars(aniem danych osohowych i w sprawie swohodnego pr^eptywu takich danych ora\ uchylenia
dyrektyny 95!461 (ogolne ros^ors^d^nie o ochronie danych) (D^. Ur^. UE L119 ̂ 04.05.2016).

§6

1. Wykonawca zobowi^zuje si? strzec mienia znajdujecego si? w pomieszczeniach lub na terenie obj?tym
robotami budowlanymi oraz zapewnic nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe z uwzgl?dnieniem
przepisow rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz; 1650 ze zm.) oraz
rozporzedzenia Ministra Infirastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Wykonawca dopeini obowiezkow

'  w zakresie -wymagah dotyczecych bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych w dokumentacji
projektowej oraz STWiOR- Wykonawca zobowiezuje si? do umozliwienia wst?pu
na teren prowadzonych robot pracownikom organow nadzoru budowlanego oraz upowaznionym

przedstawicielom Zamawiajecego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnofo materialne (finansow^ za wszelkie szkody powstale po stronie

Zamawiajecego, jego pracownikdw lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem
umowy.

3. Zamawiajecy w dniu przekazania frontu robot przekaze Wykonawcy pomieszczenie przeznaczone
na zaplecze socjalno-bytowe.

4. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiezany jest uporzedkowac teren budowy oraz
teren zaplecza, o ktorym w ust.3.

5. Materialy rozbidrkowe (np. gruz, odpady) Wykonawca zobowiezuje si? wywiezc i zutylizowac na
wiasny koszt, zgodnie z obowiezujecymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowiezuje si?
przedlozyc Zamawiajecemu dokumenty potwierdzajece dokonanie utyhzacji zgodnie
z obowiezujecymi w tym zakresie przepisami.

6. Zamawiajecy umozliwi Wykonawcy korzystanie z medidw (energia elektryczna, woda i foieki)
w zakresie niezb?dnym do reahzacji umowy.

7. Zamiar rozpocz?cia przez Wykonawc? jaldchkolwiek robot zwi^zanych z wyi^czeniem mediow
zasilaj^cych budynek lub stanowi^cych ingerencj? w siec logiczn^ wymaga bezwzgl?dnie

04 h)
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wczesniejszego uzgodnienia z jednym z pracownikow Zamawiaji^,cego wskazaiiych w §5 ust.2 umowy,
tj. CO najmniej na 2 dni robocze przed planowanym przez Wykonawce rozpoczecietn takich robot.

8. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materiaiy (w tym urzq.dzenia, instalacje) oraz
inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?d^ fabijcznie 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^ spelnialy wymogi i normy okreslone w obowi^Zuj^cych
przepisach, b^d^ odpowiadaly - tam gdzie jest to wymagane - wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyEkaty, aprobaty techniczne,
swiadectwa dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc.; wyroby budowlane, szczegolnie istotne dla
bezpieCzenstwa pozarowego, b?d^ posiadaly dokumenty potwierdzaj^,ce ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na z^danie Zamawiaj^cego
Wykonawca obowi^zany jest niezwlocznie okazac do wgl^du wymagane dokumenty.

9. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot objetych przedmiotem umowy w dniach od
poniedzialku do pi^tku, z zastrzezeniem, iz prace w serwerowni na III pi^trze mog^ bye wykonywane
w przedziale czasowym od godz. 8.00 do godz. 16.00.
Wnioskowanie przez Wykonawc? o wykonywanie robot w soboty lub niedziele wymaga zgloszenia
takiego zamiaru przez Wykonawcy Zamawiaj^cemu na co najmniej 2 dni przed planowanymi
robotami. Prace nie mog^ zaklocac ciszy nocnej.
W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest wyeHminowanie lub istotne
ograniczenie prac realizowanych przy pomocy elektronarzgdzi, utrudniajstcych prac? i obslug?
petentow Sl^skiego OW NFZ (nadmierny halas i zapylenie).

§7

Wvnagfodzenie ryczaltowe - wvnagfodzenie cal'kowite. nmnwy
1. Wynagrodzenie calkowite nalezne Wykonawcy z tytulu zrealizowania niniejszej umowy wynosi

zlotych brutto (slownie: zlotych brutto), w tym: zl netto
oraz 23% podatek VAT, z zastrzezeniem postanowien §8 umowy.
Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaftowym i odpowiada cenie oferty Wykonawcy
zlozonej w zambwieniu nr 13/pn/2019.
/W przypadku, gdy obowiqzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od. towarow
i ustug b^dzie spoczywatna Zamawiajqcym ust.l bizmi:
„1. Wynagrodzenie calkowite nalezne Wykonawcy z tymlu zrealizowania niniejszej umowy -^nosi

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.l3/pn/2019.

2. Wynagrodzenie calkowite umowy, o ktorym mowa w ust.l, zawiera wszelkie koszty niezb^dne do
wykonania zamowienia, w tym koszt urzq,dzeh, instalacji, robocizny, materialow oraz wszelkie inne
koszty, a takze nalezne oplaty i podatki zwi^zane z realizacj^ umowy.
/W przypadku, gdy obowiqzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarow
i ustug b^dzie spoczywat na Zamawiajqcym w ust.2 zd. 1 in Gne dopisuje sif „za wyjqtkiem
podatku od towarowi ustug (VAT)"./

3. Wykonawca zobowis^zuje si? zreakzowac caloksztalt prac wynikaj^cych z przedmiotu umowy za ww.
kwot? uwzgl?dniaj{i,c^ wszystkie koszty zwi^zane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
reaUzuj^c umow?, nie b?dzie m6gl domagac si? podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesk w chwOi
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec roZmiaru lub kosztbw prac. Wynagrodzenie ryczaltowe
umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym.
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w trybie okreslonym w ust. 3 uwag, o ktorych mowa w ust. 7, wykazujq,cych niezasadnosc
bezposredruej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyl^cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytuiu uchybienia terminowi zaplaty.

6. Rownowartosc kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, b^dz skierowanej do
depozytu si^dowego, Zamawiaj^cy polar^ca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Wykonawca ptzekazuje 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 reaHzowanych przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, prawidlowosci ich
wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy postanowieh
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majstcym wplyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okohcznosci majq.cych wpljrw na ty wymagalnosc.

8. Zamawiajq,cy jest uprawniony do odst^pienia od dokonania bezposredniej plamosci 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 platnoki, lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaz^ zasadnosci takiej plamosci.

9. Zamawiaj^cy moze dokonac bezposredniej plamosci na rzecz Podwykonawcy lub d^szego
Podwykonawcy, jezeH Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i potwierdzi zasadnosc
takiej plamosci, lub jezeH Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaz^ zasadnosc takiej plamosci.

10. Podstaw2), 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 Wykonawcy lub Podwykonawcy,
przedstawiona Zamawiaj^cemu wraz z potwierdzona za zgodnosc z oryginalem kopift protokolu
odbioru przez Wykonawcy lub Podwykonawcy robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbiom
dostaw lub uslug.

11. Bezposrednia plamosc dokonywana przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bydzie obejmowac wyl^cznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tymlu
opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy i b?dzie
dotyczyc wyl^cznie naleznoki powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj^cego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
uslug.

12. Dokonanie bezposredniej plamoki na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tymlu bezposredniej platnosci do depozym
sjtdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przysluguj^cej Wykonawcy od Zamawiaj^cego
z tymlu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadaj^cej dokonanej plamosci.

13. Zamawiajj^cy dokona bezposredniej plamosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w termime 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiaj^cego uznania plamosci bezposredniej za uzasadnion^.

14. Zamawiajq,cy moze zlozyc do depozym s^dowego kwot^ potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych w^tpHwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub co do podimom, ktoremu plamosc nalezy si?, co uznaje si? za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie obj?tym zdeponowanji, kwot^ zobowi^zania Zamawiaj^cego wzgl?dem
Wykonawcy.

15. OdpoWedzialnosc Zamawiaj^cego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tymlu
platnoki bezposrednich jest ograniczona wylj^cznie do wysokosci kwoty naleznoki za wykonanie
danej cz?sci zamowiento, wynikaj^cei/S zalauznika nr 2 do umowy (szczegolowy kosztorys ofertowy
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4. Zabrania si? Wykonawcy realizacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot budowlanych nie
obj?tych niniejsz^ umow^ bez odr?bnej decyzji Zamawiajj^cego. Kazdorazowe odst?pstwo od
powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

5. Jezeli w okresie realizacji umowy nast^pi ustawowa zmiana stawki podatku VAT przyjmuje si?
nast?puj^ce zasady.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczala zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy albo
- w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami obowi^zany b?dzie
odprowadzac Zamawiajq.cy - zwi?kszenie wydatku brutto po stronie Zamawiaj^cego, wynagrodzenie
netto umowy, w tym takze wartoki, ceny netto, zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu
aktualnie obowistzuj^cej stawki podatku VAT, wydatek brutto po stronie Zamawiaj^cego nie
przekroczyi ceny oferty netto Wykonawcy powi?kszonej o podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej
w dniu zlozenia oferty w zamowieniu nr 13/pn/2019.
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^zuj^cej na skutek zmniejszenia stawki.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie
pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku
VAT.

6. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowy okreslone w §7 ust.l umowy, nie narusza
przepisow ustawy z dnia 22 lipca -2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac?
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2177).

§8
Warunld i terminy platnosci

1. Zapiata z tymlu niniejszej umowy nast^pi z dolu, w formie polecenia przelewu, na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni licz^c od daty dostarczenia do
siedziby Zamawiaj^cego prawidlowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokotu
kohcowego, z zastrzezeniem postanowien ust.6-ust.9 niniejszego paragrafu oraz §4 ust.7 umowy.

2. Za dat? dokonania piatnosci wynagrodzenia uznaje si? dzieh obci^zenia rachunku Zamawiaj2i.cego.
3. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zapiata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zaplaty.

4. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajsi-cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^
wymaga pisemnej zgody Zarnawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

5. Faktura VAT powinna uwzgl?dniac nast?puj^ce dane:
Nabywca:

Narodo2}y Fmdus^ Zdrowia ̂  sied^hq w Warsr^awie,
adres: ul Grojecka 186, 02-390 Wars^aiva,
NIP: 107-00-01-057

Odbiorca i platnik dowodu:

Slqski Oddi^ai Wojejvdd:^ki Narodowego Fundus:(u Zdrowia ̂  sieds^bq, w Katowicach,
adres: ul. Kossutha 13, 40 -844 Katowice.

6. Podstaw^ wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia b?dzie wystawiona przez Wykonawc?
faktura VAT oraz:

a) protokol koncowy, w ktorym b?d^ wyszczegolnione elementy robot budowlanych wykonane
przez ppdwykonawcowi dalszych podwykonawcow,

b) sporz^dzone nie wczesniej niz 5 dni przed upl)rwem terminu piatnosci oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez

, Wykonawc? lub ̂ zez podwylMnaweaw,

rW ■
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c) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o peinym zafaktutowaniu przez
nich lub peinym objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o peinym rozkczeniu tych robot do wysokoki
obj^tej platnosci^. koncow^.

7. JezeH. Wykonawca nie przedstawi wraz z faktur^ VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6,
Zamawiaj^cy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawc? stosownych dokumentow..Wstrzymanie przez Zamawiaj^cego
zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawc? wymagan, o ktorych mowa w ust.6, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiaj^cego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do z^dania
odsetek.

8. Zamawiaj^cy jest uprawniony do Zi^dania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnieh
w przypadku wq,tpliwosci dotyczj^cych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o platnosc.

9. 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 24.01.2020 r. W przypadku
wystawienia i dostarczenia Zamawiajj^cemu faktur lub faktur VAT po terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzaj^cym, 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 wysokosci
5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ust.l umowy.

§9
Pfatnosci na tzecz podwykonawcow

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawc? realizacji czqsci umowy podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplat? wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcy przy uwzgl?dnieniu postanowien §2 ust. 13 umowy.

2. JezeH w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajycego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przyslugujycego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwrocic si? z zydaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajycego.

3. Zamawiajycy niezwlocznie po zgloszeniu zydania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawc? o zydaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawc? do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczycych zasadnoki bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczajyc mu w tym celu termin nie krotszy niz 7
dm od dnia otrzymania przez Wykonawc? wezwania.

4. W przypadku zgloszenia przez Wykonawc? w terminie okre^onym w ust. 3 uwag podwazajycych
zasadnosc bezposredniej zaplaty, Zamawiajycy moze;

a) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeH Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaplaty lub

b) zlozyc do depozytu sydowego kwot? potrzebny na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wytpHwoki co do wysOkosci
kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si? nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszernu Podwykonawcy,
jezeH Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

5. Zamawiajycy jest zobowiyzany zaplacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, b?dyce przedmiotem zydania, o ktorym rnowa w ust. 2, jezeH Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc faktury VAT lub rachunkiem oraz
dokurnentami potwiAdzajycymi w^onanie i odbior robot, dostaw, uslug, a Wykonawca nie zlozy
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16.

17.

pomocniczy). Domagaj^c si? zaplaty bezposredniej podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
przedlozyc Zamawiaj^cemu kosztorys szczegolowy z umowy o podwykonawstwo dla cz^sd
zamowienia obj^tej zaplaty bezposredni% Zamawiaj^cy dokona porownania kwot za zakres rzeczowy
obj^ty zaplaty bezposredni^ wynikajj^cych ze szczegolowego kosztorysu pomocniczego faalar^nik
nr 2 do umowy) oraz szczegolowego kosztorysu z umowy o podwykonawstwo. W przypadku roznic
w cenach jednostkowych pomi^dzy cenami jednostkowymi okreslonymi umow^ o podwykonawstwo
a cenami jednostkowymi okreslonymi w zalaczniku nr 2 do umowy (szczegdlowy kosztorys ofertowy
pomocniczy), Zamawiaj^cy uzna i wypiaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyl^cznie kwot^ nalezn^ na podstawie
cen jednostkowych okre^onych w zalaczniku nr 2 do nmo\v;r
Koniecznosc wielokromego, tj. wi^cej niz dwukrotnego, dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos'c dokonania bezposrednich zaplat na
sum? wi?ksz^ niz 5% wartosci umowy moze stanowic podstaw? do tozwi^zania umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiaj^cego oraz naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w §12
ust.l ht. a umowy.

Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowieh publicznych nie naruszaj^ praw i obowi^zkow
Zamawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wyrdkaj^cych z przepisow
art. 647' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

§10

Zabezpieczenie nale:^tego wykonania utnnwy
Wykonawca wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl,
CO stanowi 10% ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamdwieniu nr 13/pn/2019.
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

W trakcie reaHzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia ha jedn^ lub
khka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokoki. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest
poinformowac Zama.wiaj^.cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.
Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowieh
publicznych. Zamawiaj^cemu przysluguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia Ucz^c
od dnia podpisania protokolu kohcowego. Pozostal^. cz?sc zabezpieczenia (do 30%) Zamawiaj^cy
obowi^zany jest zwrocic Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r?kojmi za wady.
W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz?sci), Zamawiaj^cy nie
moze.zostac pozbawiony mozhwoki wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeh zdarzenie uzasadmaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci
zabezpieczenia.

§11

Gwarancja i r?kojmia za wady
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl?dem Zamawiaj^cego za przygotowanie i wykonanie calosci
robot b?d^cych przedmiotem umowy.
Wykonawca udziela gwarahcji oraz r?kojmi za wady przedmiotu umowy, tj. na wykonane roboty
budowlane, w tym na zainstalowane urz^dzenia, wykonane instalacje, zastosowane
materialy/urz^dzenia, a takze na pozostale elementy zamowienia, ktore rnozna obj^c gwarancja
i r?kojmi^ za wady. Bieg okresu gwarancji i r?kojnii za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania
protokolu odbioru rob<V budowlanych, kohczy, zas wraz z uplywem - miesi?cznego okresu
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gwarancji i t^kojmi za wady* licz^c od dnia podpisania protokoiu koncowego. * jtu t^ostanie wpisany
okres gmrangi i r^kojmi ̂ odnis ̂  spoferowanym w ofercie Wykonawy xfo^nej w t^amowieniu nr 13lpnl2019l

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za ewentualne wady (bigdy) w opracowanej w ramach niniejszej
umowy dokumentacji powykonawczej (w sytpacji opisanej w §3 ust7 umowy). Konsekwencje wad
(bt^dow), w tym rowniez finansowe, nie mog^ obci^zac Zamawiaj^cego. Wykonawca zobowi^zany
jest do usuni?cia w ternynie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego, na wiasny koszt zarowno wad
w dokumentacji, jak i wszelkich konsekwencji tych wad.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? wydac Zamawiaj^tcemu najpozniej w dniu podpisania protokotu
odbiom robot budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotycz^ce przedmiotu umowy.
Wamnki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ bye sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane
s^ postanowieniami niniejszej umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach
gwarancyjnych mog^ bye korzystniejsze od okreslonych w niniejszej umowie.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezpiamego usuni?cia w ramach udzielonej gwarancji wad fizycznych
(naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawni^ si?
w okresie udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca zobowi^zany jest dokonac wymiany na rzecz woln^ od wad w przypadku stwierdzenia
braku obiektywnej mozUwoki naprawy, b^dz w przypadku, gdy naprawa bylaby nieopiacalna
ekonomicznie.

7. Wykonawca zapewnia nast?puj^ce warunki gwarancji:
a) czas reakcji na zgloszenie przez Zamawiaj^cego nieprawidlowosci w dziaianiu klimatyzacji,
w tym urz^dzeh i instalacji (czas fizycznego przyst^pienia do usuni?cia nieprawidiowosci) -
w ci^u 2 godzin licz^c od chwih otrzymania telefonicznego zgioszenia od Zamawiaj^cego pod
numer telefonu , dodatkowo potwierdzonego za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail:

O kazdej zmianie nuiheru telefonu lub adresu poczty elektronicznej Wykonawca jest zobowi^zany
niezwiocznie poinformowac Zamawjaj^cego (na pismie lub elektronicznie), pod rygorem n^nani^
zgioszenia dokonanego na kontakty podane pod lit.a za skuteczne.
Wykonawca zapewnia dost?pnosc zgiaszania nieprawidlowosci lub innych problemow dotycz^cych
przedmiotu umowy 24h na dob? przez 7 dni w tygodniu.

b) czas usuni?cia nieprawidtowosci w dziaianiu kUmatyzacji, w tym urz^dzen i instalacji (czas
naprawy b^dz wymiany na rzecz woln^ od wad) - w terminie do 6 godzin licz^c od chwiU
przyst^pienia przez Wykonawc? do usuni?cia nieprawidlowosci, przy uwzgl?dnieniu postanowieh
ust.8 i ust.9 niniejszego paragrafu.

8. W sytuacji, gdy naprawa b^dz wymiana b?dzie wymagala sprowadzenia urz^dzenia, cz?sci bq,dz innego
elementu kUmatyzacji, Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy rpzwazy odpowiednie-
wydluzenie czasu naprawy b^dz wymiany w stosunku do okreslonego w ust.7 Ut.b), co zostanie
potwierdzone w drodze wymiany korespondencji e-mail.

9. W sytuacji, gdy przewidywany czas naprawy b^dz wymiany b?dzie dluzszy niz 24 godziny,
Wykonawca zobowi^zuje si? najpoiniej w dnigim (2) dniu licz^c od dnia przyst^ienia, dostarczyc
i uruchomic nieodplamie urz^dzenie (b^dz cz?sc b^dz inny element) zast?pcze o parametrach nie
gorszych od urz^dzenia (bq^dz cz?sci bq.dz innego elementu) naprawianego (wymlenianego).

10. Dokonanie naprawy lub wymiany, a takze uruchomienie urz^dzenia (b^dz cz?sci b^dz innego
elementu) zast?pczego oraz jego demontaz po dostarczeniu i uruchomieniu urz^dzenia (b^dz cz?sci
b^dz innego elementu) naprawianego (wymienianego), zostanie stwierdzone przez Strony
protokolarnie.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny z tymlmr?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone
w trakcie odbiom oraz ̂ a wad r powstaj/po^biorze w okresie r?kojmi za wady.
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12. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rgkojmi za wady, wad przedmiotu
umowy, Zamawiaj^cemu przysiuguj^. nast^puj^ce uprawnienia:
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 Wykonawcy tetmin do ich usuni^cia;

2) jezeli wady zostan^ ujawnione w okresie r^kojmi za wady i nadaj^ si? do usuni?cia, Wykonawca
usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego;

3) jezeli wady nie nadaj^ si? do usuni?cia:
a) Zamawiaj^cy moze pdpowiednio obnizyc wynagrodzenie w oparciu o zaj^cznik nr 2 do umowy
-  jezeli stwierdzone wady nie uniemozliwiaj^ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem;

b) Zamawiaj^icemu przysluguje prawo do rozwi^zania umowy z zachowaniem zasad
okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokosd okredonej w §12
ust.l lita umowy lub do zaz^dania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczaj^c
w tym celu odpowiedni termin - jezeli stwierdzone wady uniemozUwiaj^ uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

13. Czas reakcji Wykonawcy na zawiadomienie o wadzie ujawnionej w okresie r?kojmi za wady rozumiany
jako przybycie na miejsce ogl?dzin nie moze bye dluzszy niz czas wskazany w ust.7 lit.a niniejszego
paragrafu licz^c od chwili otrzymania madowego zgloszenia od Zamawiaji^cego, dodatkowo
potwierdzonego telefonicznie (adres e-mail oraz numer telefonu jak podany w ust. 7 lit.a.
Z dokonanych ogl?dzin Strony sporz^dz^ stosowny protokoi.

14. Wszelkie koszty w toku wykonyw^ia zobowi^zan z tytuiu gwarancji bi^dz r?kojmi za wady, w tym
zwi^zane z wymian^, lub napraw% usuni?ciem wad (w szczegolnosci koszty robocizny, materialow,
cz?sci, urzjidzen), w tym z ewentualnym transportem, instalacj^ uruchomieniem, ponosi Wykonawca.

15. Zobowi^zania z tytuiu gwarancji i r?kojmi za wady zobowi^zuje si? realizowac Wykonawca.
16. Wszelkie koszty w toku Wykonywania zobowi^zan z tytuiu gwarancji b^dz r?kojmi za wady, w tym

zwi^zane z wymian^ lub napraw% uSuni?ciem wad (w szczegblnosci koszty robocizny, materialow),
w tym z ewentualnym transportem, instalacj^ uruchomieniem ponosi Wykonawca.

17. Zamawiaj^cy dokonuje wybom dochodzenia roszczeh z tytuiu gwarancji b^dz z tytuiu r?kojmi za
wady wedle swego uznania.

§lla

1. Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic biez^c^ sprawnosc klimatyzacji w ramach udzielonej gwarancji
w calym okresie jej trwania.

2. W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot umowy, w calym okresie jej trwania, Wykonawca
zobowi^zuje si? do bezplatnego serwisowania zainstalowanej Idimatyzacji, tj. do dokonywania
przegl^-dow oraz konserwacji wszystkich zamontowanych w ramach umowy urz^dzeh i instalacji,
zgodme z zakresem i z cz?stotHwosci^ wymagani), w dokumentacjach techniczno-mchowych oraz
w sposob zapewniaj^cy realizacj? uprawnieh wynikaj^cych z tych dokumentacji, przy czym zastrzega
si?, iz Wykonawca w okresie gwarancji zobowi^zany jest do wykonania przegl^dow i konserwacji
klimatyzacji co 1 miesi^c, co oznacza nie mniej niz 12 przegl^dow i konserwacji w okresie
kazdych 12 miesi?cy trwania gwarancji.

3. Zakres i warunki bezplatnego serwisowania klimatyzacji (tj. przegl^ddw i konserwacji);
a) ogl?dziny i w razie koniecznosci czyszczenie wirnika, obudowy i silnikbw,
b) ogl?dziny i w razie koniecznosci czyszczenie wewn?trznego i zewn?trznego wymiennika,
c) czyszczenie tacy skroplin,
d) sprawdzenie bezpieczehstwa pol^czen fizycznych elementow wewn^trz urzs,dzeh,
e) sprawdzenie nastawienie i ewentualna regulacja zaworu rozpr?znego,
£) dezynfekcja z zastospwaniem srodkdw grzybobojczych i bakteriobojczych (2 razy w okresie

kazdych' 12 miesi? |y trwahia gwa
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g) sprawdzenie nastawienia i ewentualna regulacja presostatow,
h) sprawdzenie szczelnos'ci instalacji freonowej i ewentualne usunigcie nieszczelnosci,
i) sprawdzenie stanu freonu i oleju w instalacji i ewentualne uzupeinienie,
j) sprawdzenie dzialania zaworow wodnych automatycznych lub elektrozaworow w nawilzaczach

oraz ich ewentualna regulacja,
k) sprawdzenie prawidlowego dzialania ukiadu chiodz^cego,
1) sprawdzenie zabezpieczen topikowych oraz nadmiarowo-prsidowych oraz ich ewentualna

regulacja, sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej (stycznikow, przekaznikow, okablowania)
sprawdzenie poborow pr^du przez poszczegolne podzespoly urz^dzenia klimatyzacyjnego
(grzalki, wentylatory, kompresor itp.)

m) sprawdzenie przepiywu powietrza przez podzespoly urz^dzenia klimatyzacyjnego oraz jego
regulacja,

n) sprawdzenie jakosci dzialania regulacji temperatury i wilgotnosci powietrza i ewentualna regulacja,
o) wymiana filtrow powietrza (rnihimum 2 razy w okresie kazdych 12 miesi?cy trwania gwarancji),
Wykonane czynnosci w ramach serwisowania kHmatyzacji podlegaj^ obowi^zkowi wpisu do rejestru
CRO (Centralny Rejestr Operatorow) niezwlocznie po wykonanej czynnosci.

4. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie przegl^dow i konserwacji w godzinach pracy
Sl^skiego OW NFZ, tj. w godz. 08.00 do 16.00 od poniedzialku do pi£(,tku. Konkretny termin
wykpnania kazdego z przegl^dow i konserwacji winien zostac kazdorazowo uzgodniony przez
Wykonawc? z jednq, z osob, o ktorych mowa w §5 ust.2 umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem.
Uzgodnienie winno nast^pic za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

5. Czas reakcji oraz czas usunigcia nieprawidlowosci okreslone w §11 ust.7 umowy maj^ zastosowanie
do zgloszeh dokonywanych w ramach serwisowania klimatyzacji.

§12

Kary umowne

1. W przjrpadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zuje si?
zaplacic Zamawiajacemu nast?pujaca kar^ umown^:

a) w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.l umowy, jezeU Zamawiajacy rozwiaze
umow^ z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniajace rozwiazanie
umowy rozumiec nalezy razace naruszenie postanowieh umowy przez Wykonawcq; za razace
naruszenie postanowieh umowy w szczegolnosci moze zostac uznana koniecznosc wielokrotnego,
tj. wigcej niz dwukromego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajacego lub koniecznosc dokonania takiej zaplaty przez Zamawiajacego
na sum? wi?ksza niz 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.l umowy.

b) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu wynikajacego z §3
ust.l umowy, z zastrzezeniem §4 umowy. Jezeli opoznienie przekroczy 21 dni Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwosc skorzystania z prawa do rozwiazania umowy oraz nahczenia dodatkowo kary
umpwnej okreslonej w ust. 1 lit.a;

c) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzieh opoznienia w wykonaniu przegladu i konserwacji,
o ktorych mowa w § 11a w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 11a ust.4 umowy;

d) w wysokosci 50,00 zlotych za kazda godzin? opoznienia w stosunku do czasu reakcji okreslonego
w §11 uSt. 7 ht.a umowy;

e) w wysokosci 50,00 zlotych za kazda godzin? opoznienia w stosunku do czasu usuni?cia
nieprawidlowoki okre£onego w §11 ust.7 lit.b umowy;

£) w wysokosci 50,00 zlotych za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu okreslonego na
podstawie §11 ust.S umowy;
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g) "wwysokosci 50,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w uruchomieniu urz^dzenia zastgpczego,
w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 11 ust.9 umowy;

h) w wysokosci 100,00 zlotych 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, innego niz przypadki wskazane pod lit.d-g;

i) w wysokosci 300,00 zl za kazdy.przypadek braku Zapiaty lub nieterminowej zaplaty wynagtodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

j) w wysokosci 100,00 z! za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq, roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

k) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

1) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty (§2 ust.ll) wymaganej przez Zamawiaj^,cego;

m) w wysokoki 500,00 zi za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiaj^cego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umow^

n) w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? danej osoby
wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych przedmiotowa urnowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

o) w wysokosci 200,00 zi za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,
o ktorych mowa w §3 ust.l4 lit. a lub b.

2. W przypadku, gdy wysokosc naUczonych kar umownych z tytulow, o ktorych mowa w ust.l lit. b-o
osi^ie 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 wysokosci okreslonej w ust. 1 lit
a.

3. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opoznienia z zaplaty, 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, jakq, ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci
z wynagrodzenia).

4. Zaplata kary przez Wykonawc? lub potr^,cenie przez Zamawiajj^cego kwoty kary z plamosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowi^zku ukohczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowi^zah wynikaj^cych z umowy.

5. W sytuacjach opisanych w ust.l lit. j,k,l Zamawiaj^cy nahcza 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 terminie
Zamawiaj^cy po raz kolejny naUcza kary umowne zgodnie z ust.l Ut. j,k,l.

6. W przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych obj?tych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiaji^cego. podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umow^ Zamawiaj^cy naUcza kar?
umown^ zgodnie z ust.l lit.m oraz wzywa Wykonawc? do usuni?cia takiego podmiotu
w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusuni?cia w tym terminie, Zamawiaj^cy nahcza ponownie
kar? umown^ zgodnie z ust.l Ut. m oraz ponownie wzywa Wykonawc? do usuni?cia.

7. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego, w przypadku, gdy
zastrzezona kara umbwn^nie pc^ikrywa zaismialej^kody.
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8. Rozwi^zanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nastgpuje z chwil% ziozenia
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwi^zaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwi^zania
umowy, z uwzgl^dnieniem postanowien §4 ust7-8 umowy. W przypadku rozwi^zania umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonany zakres umowy, na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporz^dzonego w opatciu o inwentaryzacjg robot W przypadku
rozwi^zania urnowy Zamawiaj^cy zachowuje prawo do roszczen z tytuiu gwarancji i rgkojini 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.l lit.a
niniejszego paragrafu, Zamawiaj^cy moze skorzystac tylko z jednej podstawy do naliczenia kary
z tytuiu rozwi^zania umowy.

11. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^pienia okolicznosci siiy 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
dzialania przyrody, zamieszki uliczne, o He miaiy wplyw.na wykonanie umoyiy. W takim przypadku, o
okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy Wykonawca
zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac pisemne
stanowisko Zamawiajs^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si? Wykonawca, jako siiy
wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale po stronie Zamawiaj^cego, jego pracownikow
lub osob trzecich w zwi^zku z realizacj^ umowy. W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia
uinowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoki cywilnej z tytuiu prowadzonej dziaialnosci i posiadanego
mienia z sum% gwarancyjn^ nie mniejsz^ niz 500.000,00 ziotych; OC winno zawierac rozszerzenie OC za
podwykonawcow, jezeli Wykonawca b^dzie korzystai z podwykonawcow przy realizacji zamowienia.

§14

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Dsoby bior^ce udziai w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do urz^dzeh, pbmieszczeh Zamawiaj^cego
w zwi^zku z realizaqsi niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobqwi^zah z tytuiu gwarancji.
i r^kojmi za wady, zobowi^zane s^, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczj^cych
Zamawiaj^cego, w tym technicznych, Snansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych
osobowych ppdstawowych, jak i wrazhwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form
przekazania tych informacji oraz ich zrodia. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez
przez osoby i podmioty, ktorymi posiuguje sip wykonuj^c obowi^zki wynikaj^ce z niniejszej umowy
(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
PoWyzsze kwestie uszczegoiawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi^dzy Stronami Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ stanowi^,ca zaiacznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze nieziozenie Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania
poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w. sytuacji, gdy zachodzq,
przesianki do ziozenia 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
powiadomienia stosownych organow. Wz6^ Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
stanowi zaiacznik do Umowy/) zachpwaniiy^pufnosci w NFZ.

r\J
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3.

4.

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

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznai si? z klauzul^, informacyjn^ dotyczjic^ RODO oraz ze wypelnil
obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posredmo pozyskal w celu realizacji niiuejszej umowy, w przypadku, gdy
obowi^zek taki spoczywa na Wykonawcy.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zpbowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedkiada jednej z osob,
o ktorych mowa w §5 ust.2 umoWy, niezwlocznie po Zawarciu umowy.

§15
Postanowienia kohcowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia pubhcznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustaw^ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych.
Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy wymagac b?dzie formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z uwzgl?dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.
Przez dni, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozufniec dni kalendarzowe. Przez dni
robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku do pi^tku, za
wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si? przepisy Prawa zamowieh publicznych
oraz Kodeksu cywdnego.

Sprawy sporne b?d^ rozpatrywane przez S^d wiasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego (Katowice).
Umow? niniejsz^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

2.

3.

4.
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

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

- Slqskiego Oddzlalu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala; na podstawie petnomocnictwa nr

zdnia ,

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

z siedzib^ w adres; wpisanym do

prowadzonego przez pod numerem
/jezeli dotyczy/,

NIP: , REGON: , wysokosc kapitatu zakladowego: /jezeli

dotyczy/,

w imieniu ktorego dziata:

-  , zwanym dale] „Wykonawc^",

o tresci nast^pujqcej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia ktorej przedmiotem jest

robota budowlana - robota budowlana - zakup 1 montaz Instalacji 2 kpl.

klimatyzatorow precyzyjnych w pomleszczeniu serwerownl na III kondygnacj!

w budynku A przy ul. Kossutha 13 w KatQwIcach, zwanej dalej „umow^ podstawow^",

Strony w celu wlasciwej ochrony danych poufnych udost^pnianych wzajemnie w trakcie

realizacji umowy podstawowej postanawiaj^, co nast^puje:

§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 Zamawiajqcego lub

przedsi^wzi^c Zamawiaj^cego zwi^zanych z realizacji umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy 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 udostipnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje si^ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

od formy, wjakiej zostaty mu przekazane;

Str/ona 1
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2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyt^cznie na uzytek prowadzonej

wspotpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznegp sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduj^ si^ one w posiadaniu

Wykonawcy;

4) ujawnienia informacji Poufnych wylqcznie osobom bior^cym udziat

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te

niezb^dne dia prawidlowej 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 sposob wyrazny udzielona zostanie

na takq czynnosc pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie

niezb^dne w zwi^zku z realizacjq umowy podstawowej. Zamawiaj^cy zobowi^zuje

si^ do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej

osobom bior^cym udzial w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,

ktore okazq upowaznienie Zamawiaj^cemu do udziatu w realizacji umowy

podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materiatow zawieraj^cych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami b^d^cymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia

materiatow winien uzyskac pisemnq akceptacj^ Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowi^zkow dotycz^cych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu

kar^ umownq w wysokosci 5.000,00 ztotych /stownie: pi§c tysi^cy 00/100 ztotych/

za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiaj^cego,

w terminie do 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby biorqce udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy

(niniejsze obejmuje wszelkie osoby wyst^puj^ce po stronie Wykonawcy, w tym

rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie

zobowiqzuj^ce ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru

okreslonego w zat^czniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia

Wykonawca zobowiqzuje si^ ztozyc Zamawiajqcemu przed przyst^pieniem do

faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob?. Obowi^zek powyzszy

dotyczy w rownym stopniu c^ob wykonuj^cych czynnosci zwi^zane z wypetnianiem

7
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zobowi^zah Wykonawcy z tytutu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy
podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiajqcemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu tytutem kary umownej kwot§ 1.000,00 ztotych
/stownie: jeden tysi^c 00/100 ziotych/ za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. t^czna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust, 2 i ust.4 niniejszego

paragrafu, nie moze przekroczyc wysokosci 60% /slownie: pi^cdziesi^t 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 wyl^cznie przez Wykonawcy ujawnienie Informacji
Poufnych, w wysokosci przewyzszajqcej kar^ umownq, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Strong poszkodowan^ z tego tytutu, przekracza wysokosc kary

umownej, o ktorej mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caty

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakonczeniu lub wygasni^ciu,

a  takze w okresie gwarancji i r^kojmi, bez wzgl^du na podstaw§ prawnq

(tak kontraktow^, jak i deliktowq) i przyczyn^ tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest
do szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

a) przypadkow wyrz^dzenia szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzgl^dnie obowiqzuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub daisi Podwykonawcy winni

zostac zobowi^zani przez Wykonawcy do przestrzegania zobowiqzan wynikaj^cych

z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufnycfi, ktorych

ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowi^zujqcych przepisow

prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania sqdu bqdz

innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych,

niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiaj^cego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy obowi^zuj^cych przepisow prawa, wezwania sqdu

lub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b^dzie

uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyt^cznie w zakresie wymaganym

prawem oraz zobowi^zany do podj^cia wszelkich uzasadnionych srodkow maj^cych

na celu upewnienie si^, ze Informacje Poufne s^ traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy

przez swoich pracownikow b^dz inne osoby, ktore b^dq zaangazowane w proces

Ol~.
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realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonavycow
i dalszych podwykonawcow).

§5
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiqzywania umowy podstawowej, z tym
ze zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych
1 odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej
umowy oraz umowy podstawowej, nie wytqczaj^c okresu gwarancji 1 r^kojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza 1 wyraza zgod^ na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia
zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiajqcego lub od niego

uzyskanych.

§7

1. Strony poddaj^ pod rozstrzygni^cie sporow powstaiych na gruncie niniejszej umowy,

wlasciwemu miejscowo ze wzgl^du na siedzib§ Zamawiaj^cego sqdowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie

w szczegoinosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowi^zuj^ce przepisy

prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

Zat^cznikiem do niniejszej umowy jest O^wiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania

poufnosci, ktore stanowi jej integraln^ cz^sc.

§10

Niniejsza umowa sporz^dzona zostata w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach,

z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zafqcznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ -wzor Oswiadczenia

(imi§ i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentujqc w dniu Wykonawcf podczas

realizacji umowy na robots budowlan^ - zakup I montaz instalacjl 2 kpl.

klimatyzatorow precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w

budynku A przy ul. Kossutha 13, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych,

zobowi^zuje si§ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas

realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaleznie od formy,

wjakiej zostafy mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wyt^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

troni_5z 5



tu

Nrzamowienia; 13/pn/2019
Zalqcznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

KLAUZULA INFORMAGYJNA '

DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA W SL^SKIM ODDZIALE WOJEWODZKIM NFZ DANYCH
OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAHENTA W ZWI4ZKU Z ZAWARCIEM

T REALIZACJA UMOWY (pzp)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporzqdzenie
0 ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast?pujqce informacje:

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Slqskiego Oddziahj Wojewodzkiego NFZ, w
zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktdrym mogq si? Pahstwo
skontaktowac w nast^pujqcy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomocq platformy ePUAP,
■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl
• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczqcych przetwarzania Pahstwa danych przez SlJiski Oddzial Wojewodzki NFZ
mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?pujqcy sposob:
" listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pI
• CELIPODSTAWY PRZETWARZANIA

Pahstwa dane osobowe b?dq przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegajqcego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na robota budowlana - zakup i montaz
instalacji 2 kpl. klimatyzatorow precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na HI kondygnacji
w budynku A przy nl. Kossutha 13 w Katowicach, w siedzibie Slqskiego Oddziahj Wojewodzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia (nr post?powania: 13/pn/2019), prowadzonego zgodnie z ustawq z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony informacji
udost?pnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy. - - -

• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pahstwa danych osobowych mogq bye podmioty posiadajqce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego. Dane osobowe mogq zostac
przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Pahstwa
danych osobowych do pahstwa trzeciego

• ZRODLOIKATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskal Pahstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy — rowniezpodwykonawcow, w trakcie post?powania 0 udzielenie zamowienia publiczriego.
• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pahstwa dane osobowe b?dq przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikajqcy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ4

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczq przyshiguje:
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;

■ prawo do sprostowania danych;
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Nrzam6wienia: 13/pn/2019
Zatqcznik nr 4 do umowy t klauzula informacyjna dot. przetwarzahia danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowiazaniu do zachowania poufnosci

■ prawo do ograniczenia przetwarzania;

■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w z^dah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

• INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezbedne dla realizacji postanowieh umowy, zauartej
w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

• INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZO\VA^^GO PODEJMOWANIA DECYZJI

ORAZ PROFILOWANIA

Pahstwa dane nie posiuz^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profilowania.

(imi? i nazwisko),

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

0 zobowiazaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuJacy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Slaskiego OW NEZ w Katowicach, z uwagi na udostepnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuje
sie do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanyeh podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej jest robota budowlana - zakup i montaz instalacji 2 kpl. klimatyzatorow
precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na HI kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha
13 w Katowicach, w okresie realizacji zamowienia, atakze po wygasnieciu lub rozwiazariiu urnowy,
niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Inforrnacji Poufnych uzyskanyeh podczas realizacji umowy wylacznie w celu
realizacji umowy.

miejsccrwosc, data czytelny podpis

A
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Nr zamowienia; 13/pn/2019 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Informuj?, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*

* w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

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

z przepisami o podatku od towarow I ustug. W zwiqzku z ninlejszym wskazuj§

ponlzej:

a) nazw^ (rodzaj) towaru/ustugl, ktorego dostawa/swiadczenle b?dzle prowadzic

do powstania u Zamawlajqcego obowlqzku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow I ustug:

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

netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezei! ziozono ofertp, ktorej wybor prowadzUby do powstania
u zamawiajpcego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowipzek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajpc ofertp,
informuje zamawiajpcego, czy wybor oferty bpdzie prowadzic do powstania u zamawiajqcego
obowipzku podatkowego, wskazujqc nazwg (rodzaj) towaru iub usiugi, ktdrych dostawa iub
swiadczenie bpdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujpc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siq, iz obowiqzek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajpcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) ci^zy na Zamawiaj^cym w przypadku, np,:
- wewn^trzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zai^czniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objpte
mechanizmem odwroconego obcipzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takich jak: iaptopy
i notebook!; komputerow kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wyi^cznie
komputery przenosne, takie jak: tabiety, notebook!, iaptopy.
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wipze sip anaiogiczny obowipzek doiiczenia przez
Zamawiajpcego przyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imi^ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawiclela Wykonawcy:

Data

podpis



Nrzampwienia: 13/pn/2019 wzor oswiadczenia, p ktorym mowa-w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

AICrUALNE OSWIADCZENIE, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. robota budowlana — zakup
i montaz itistalacji 2 kpl. klimatyzatorow precyzyjnych w pomieszczeiiiu serwefowni na III
kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, prowadzonego przez Narodowy
Fundusz Zdro-wia Sls^ski Oddzial Wojewodzki,
oswiadczam, co nast^puje:

I. OSWIADCZENIE DOTYCZ4CE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania (A lub B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznyni
dotycz^cym Wykonawcy:

A. Oswiadczam, ze nie podlegani wykluczeniu z post^powania na ppdstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Prawo zamowien publicznych. ;

B. Oswiadczam, ze zachodza, w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postppoy^ania na
podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majqcci ̂ astosomriie podstawy
jvykluc^enia sposrod nymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P^}.

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.S-pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podjpte przez niego srodki sa
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrzadzonej
przestppstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznana krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania
oraz podjecie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarboWym lub nieprawidlowemu postppowaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje sip, jezeU wobec wykonawcy, bpdacego podtniotem
zbiorowym, orzeczono prawomOcnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sip o udzielenie zamowienia oraz
nie uplynai okreslony w tym wyroku okres obowiazywania tego zakaZu.

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiazku z podstawa wykluczenia,
o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien pubHcznych, podjalem nastppujace srodki naprawcze:

m



Nr.zamowienia: 13/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

2) Oswiadczam, iz spelniatn warunek udzialu w post^powaniu okreslony ptzez Zamawiajacego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ, tj. dotycz^cy sytuacji finansowej (posiadanie srodkow finansowych lub

zdolnosci kredytowej).

Wykonawca winien spelnic watunek dotycz^cy sytuacji finansowej polegaj^cy na wykazaniu posiadania
srodkow finansowych w wysokoki co najmniej 200.000,00 zfotych lub zdolnoki kredytowej na
poziomie nie mniejszym nii 200.000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 niiesi4,c przed
upiywem terminu skladania ofert.

Szczegoly dotycza.ce warunku udzialu w post^powaniu opisuje SIWZ.

II. OSWIADCZENTF. nOTYCZACE PODMIOTU. NA KTORRGQ ZASOBY POWOf.T ITR STF

WYKONAWCA *

*jezeli nie dotyczy Wykonawcy nalezy wykteslic lub pisac „Nie dotyczy"

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunku udzialu w postgpowaniu okreslonego przez
Zamawiajacego w pkt V pkt 1 ppkt 2 Uta SIWZ polegam na sytuacji finansowej (posiadanie srodkow
finansowych lub zdolnosci kredytowej) nast^pujacego podmiotu/podmiotow:

Lp. Nazwa/firma oraz
adtes podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/ .

Zakres, w jakim Wykonawca
powoluje si? na sytuacj?
finanspw^ podmiotu

powoluje si? w niniejszym post?powaniu, nie zachodza podstawy wykluczenia z post?powania o udzielenie
zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp, oraz, ze podmiot/ podmioty te spelniaja,
w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich zasoby (sytuacj? finansowq), wamnek udzialu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis



Nr zamowienia: 13/pn/2019 wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

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 same) gmpy kapitalowej z innym
Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym post^powaniu.

Przez grup? kapitatew^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.798) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi?biorc6w, ktorzy s^,
kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsigbiorc?, w tym rowniez tego
przedsi^biorc?.

Na podsta-we informacji zamieszczonej przez Zamawiajstcego na stronie intemetowej www.nfz-
katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy ziozyU oferty w post^powaniu na robot^ budowlan^ — zakup
i montaz instalacji 2 kpl. Idimatyzatorow precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III
kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach

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

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

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

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

*nalezy wskazac jednq^ z opcji: I albo II

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

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 13/pn/2019 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, pdz. 867) *

*zr6dlo: Legalis CH.Beck



Dziennik Ustaw Nr 80 — 5925 — Poz. 866 i 867

§ 9. W terminie 3 miesi§cy od dnia wejscia w zycie
rozporzqdzenia jednostki organizacyjne zainteresowa-
ne udziatem wtworzeniu systemu dziatajgce naterenie
gminy, powiatu, wojewddztwa lub na obszarze catego
kraju przekazg odpowiednio do starosty, marszatka
wojewddztwa, wojewody lub Gfdwnego Geodety Kra

ju informacje o zatozonych i funkcjonujqcych syste-
mach informacji oterenlewykorzystujgcych dane obli-
gatoryjne, o ktdrych mowa w § 1 ust. 1.

§ 10. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budowniotwa:
J. Kropiwnicki

867
*

ROZPORZ/^DZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNIOTWA

z dnia 13 lipca 2001 r.

w sprawie nfietod kosztorysowania obiektdw i robot budowlanych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 iutego
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442,
z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348
i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
Z2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr62, poz. 718, Nr73, poz. 852
i Nr 120, poz. 1268) zarzgdza si§, co nastgpuje:

§1.1. Rozporzgdzenie okreSIa jednolite dia wszyst-
kich jednostek gospodarczych metody kosztorysowa
nia obiektdw i robdt budowlanych, wtym rodzaje kosz-
torysdw i podstawy ich sporzqdzania.

2. Rozporzqdzenie stosuje sig do kosztorysdw sta-
nowiqcych kalkulacj? cen na obiekty i roboty budowla-
ne, opracowywanych przez wykonawcdw robdt na zq-
danie zamawiajgcego.

3. Rozporzqdzenia nie stosuje si§ przy sporzqdza-
niu kosztorysdw:

1) opracowywanych na etapach poprzedzajqcych
opracowanie dokumentacjl projeldowej,

2) dotyczqcych obiektdw i robdt wykonywanych w ra-
mach eksportu budowniotwa,

3) dotyczqcych obiektdw i robdt wykonywanych na
podstawie umdw mi^dzynarodowych.

§ 2. Uzyte w rozporzqdzeniu okreslenia oznaczajq:

1) katalogi — publikacje zawierajqce jednostkowe na-
ktady rzeczowe,

2) jednostkowe naktady rzeczowe — naktady rzeczo
we czynnikdw produkcji: robocizny (n^), materia-
tdw (n^) oraz pracy sprz§tu i srodkdw transportu
technologicznego (Og), ujgtewkatalogach lub usta-
lone na podstawie analizy indywidualnej,

3) dokumentacja projektowa — wymagany odrgbny-
mi przepisami projekt budowlany wraz z opisami
i rysunkami niezb^dnymi do realizacji robdt, w ra-
zie potrzeby uzupetniony szczdgdlowymi projekta-

mi, lub opis zawierajgcy okreslenie rodzaju, zakre-
su i standardu wykonania robdt, wynikajgcy z in-
wentaryzacji lub protokotu typowania robdt,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych — opracowanie zawierajqce zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, obejmujqce w szczegdinosci wyma-
gania w zakresie wtasciwosci materiafdw, wyma-
gania dotyczqce sposobu wykonania i oceny pra-
widtowosci wykonania poszczegdinych robdt,
okreslenie zakresu prac, ktdre powinny bye ujgte
w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru,
wskazanie podstaw okreslajgcych zasady przed-
miarowania, a w przypadku braku podstaw — opis
zasad przedmiarowania,

5) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania — ustalo
ne przez zamawiajqcego dane techniczne, techno-
logiczne i organizacyjne nieokreslone w dokumen-
tacji projektowej i specyfikacji technicznej wykona
nia i odbioru robdt budowlanych, a majqce wptyw
na wysokosc ceny kosztorysowej, oraz ustalone
przez zamawiajqcego wymagania dotyczgce me-
tod i podstaw opracowania kosztorysu, w szczegdi
nosci w zakresie formuty kalkulacyjnej oraz pod
staw ustalania cen jednostkowych lub jednostko-
wych naktaddw rzeczowych i podstaw cenowych,

6) dane wyjsciowe do kosztorysowania — uzgodnio-
ne, w formie protokotu, migdzy wykonawcg i za-
mawiajgcym dane techniczne, technologiczne i or
ganizacyjne oraz inne niezbgdne do kalkulacji kosz
torysowej ustalenia dotyczqce metody kalkulacji,
formuty kalkulacyjnej oraz podstaw ustalenia cen
jednostkowych lub jednostkowych naktaddw rze
czowych i podstaw cenowych,

7) przedmiar robdt — opracowanie obejmujgce zesta-
wienie planowanych robdt w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie
podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robdt
lub szczegdtowy opis robdt obejmujqcy wyszcze-
gdlnienie i opis czynnosci wchodzgcych w zakres



Dziennik Ustaw Nr 80 — 5926 — Poz. 867

rob6t, sporzqdzone przed wykonaniem robdt na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot,

8) obmiar robot — opracowanie obejmujqce zakres
okreslony w pkt 7, sporzgdzone po wykonaniu ro
bot na podstawie ksi§gi obmiaru,

9) koszty posrednie — skfadnik kalkulacyjny cany
kosztorysowej, uwzglfdniajqcy nieuj§te w kosz-
tach bezposrednich koszty zaiiczane zgodnie z od-
r§bnymi przepisami do kosztow uzyskania przy-
chodow, w szczegdinosci koszty ogdine budowy
oraz koszty zarzqdu.

§ 3. Kosztorysy opracowuje si§ metodg kalkuiacji
uproszczonej lub szczegotowej.

§ 4. 1. Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu
cany kosztorysowej jako sumy iloczynow ustalonych
jednostek przadmiarowych i ich can jadnostkowych,
z uwzgl^dnianiem podatku od towarow 1 ustug (VAT) —
wadtug formuty:

C, = ZL*Cj + Pv
gdzia:
C|( — oznacza can§ kosztorysowq,
L — oznacza liczby ustalonych jednostek przadmia

rowych,
Cj — oznacza cany jednostkowe dia ustalonych jed

nostek przadmiarowych,
Py — oznacza podatak od towarow i ustug (VAT).

2. W zaiaznosci od ustalonych jednostek przadmia
rowych kaikulacj§ uproszczong stosuja si§ przy uzyciu
nast^pujgcych rodzajdw can jadnostkowych:

1) robot,

2) asortymentow robot,

3) cz§^ci obiaktow,

4) obiaktdw.

3. W przypadku braku w zatozaniach lub danych
wyjsciowych ustalah dotyczgcych odr§bnaj — poza ca-
ng jadnostkowg—kalkuiacji szczegotowej wyszczegol-
niohych elemantdw kosztow, cena jednostkowa
uwzgl§dnia wszystkia koszty robocizny, matariatdw,
pracy sprz^tu i srodkdw transpprtu technoiogicznago
niazbgdnych do wykonania robot obj§tych dang jed-
nostkq przedmiarowg oraz koszty posrednie i zysk.

4. Cany jednostkowa przyjmowana do kalkuiacji
uproszczonej nie uwzgl^dniajq podatku od towarow
i ustug (VAT).

§ 5.1. Kalkulacja szczegotowa polega na obliczeniu
cany kosztorysowej jako sumy iloczynow: ilosci ustalo
nych jednostek przadmiarowych, jadnostkowych na-
ktaddw rzeczowych i ich can oraz doliczonych odpo-
wiednio kosztow matariatdw pomocniczych niaobj§-
tyCh naktadami rzaczowymi, kosztdw podradnich i zy-
sku, z uwzglfdnianiam podatku od towarow i ustug —
wadtug formuty: i

gdzia

Ck
L

C|^ = E L * (n * c + Kp. + Zj) + Py

lub

q = I (L * n * c) + Kp + Z + Py

n  —<

c  —<

oznacza can§ kosztorysowg,
oznacza ilosc ustalonych jednostek przadmia
rowych,
oznacza jednostkowa naktady rzaczowa: robo
cizny — n^, matariatdw — n^, pracy sprz§tu
i srodkdw transportu technoiogicznago — Og,
oznacza cany jednostkowa czynnikdw pro-
dukcji obajmujqca: godzinowg stawk§ roboci
zny kosztorysowej — C^, cany jednostkowa
matariatdw — cany jednostkowa maszy-
nogodziny pracy sprz§tu i srodkdw transpor
tu technoiogicznago — Cg,
oznacza koszty bezposradnia na jadnostk§
przadmiarowq obliczona wg wzoru:
n * c = En, * C, + E(n„^ * + Mpj) + Eng * Cg

Mpj —oznacza koszty matariatdw pomocniczych na
jednostk§ przadmiarowq,
oznacza koszty posrednie,
oznacza koszty posrednie na jednostk^ przad-
miarowg,
oznacza zysk kalkulacyjny,
oznacza zysk kalkulacyjny na jednostk? przed-
miarowq,
oznacza podatak od towardw i ustug (VAT).

n * c —(

Kp — (

KPj — <
I

Z  —.

Z: —I

Pw — ̂

2. Koszty matariatdw pomocniczych oblicza si§ ja
ko iloczyn wskaznika kosztdw matariatdw pomocni
czych i podstawy ich naliczania.

3. Koszty podradnia w kosztorysie oblicza si§ jako
iloczyn wskaznika kosztdw posrednich i ustalonaj pod
stawy naliczania lub ustala kwotowo na podstawie pra-
liminarza.

4. W kalkuiacji szczagdtowaj ujmuje si§ koszty
wszystkich matariatdw, ktdre zgodnie z ustalaniami
stron sg uwzgl§dniana w kosztorysie. Matariaty wytg-
czona z kosztorysu nie wchodzq w zakres cany koszto
rysowej i sq rozliczane odr§bnia.

§ 6. 1. W zaiaznosci od przeznaczenia nalazy postu-
giwac si? jadnym z nast§pujqcych rodzajdw kosztory-
sdw:

1) ofartowym,

2) zamiannym,

3) powykonawczym.

2. Kosztorys ofertowy stanowi kalkulacj§ cany ofar-
ty i jest przygotowywany przez wykonawc§ przed wy
konaniem robdt.

3. Kosztorys zamianny stanowi kalkulacja dIa usta-
lania zmiany cany ustalonej w umowie i jest przygoto
wywany przez wykonawc§ po wykonaniu robdt jako
propozycja zmian kosztorysu ofertowago z uwagi na
zmiany piarwotnia przawidzianych ilosci jednostek
przadmiarowych.
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4. Kosztorys powykonawczy stanowi kalkulacj§ dia
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonane ro-
boty, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys
ofertowy, i jest sporzgdzany przez wykonawc§ po wy-
konaniu robot.

§ 7. 1. Podstawy sporzqdzania kosztorysu oferto-
wego stanowig:

1) dokumentacja projektowa,

2) przedmiar robot,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych,

4) zatozenia wyjsciowe — przy przetargowych trybach
udzielenia zamdwienia lub dane wyjdciowe do
kosztorysowania — przy bezprzetargowych try-
bach udzielenia zamowienia,

5) ceny jednostkowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 —
dia kalkuiacji uproszczonej,

6) jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w kataio-
gach iub ustalone na podstawie analizy indywidu-
alnej — dia kalkuiacji szczegotowej,

7) ceny jednostkowe czynnikow produkcji (C^, C^, Cg)
oraz wskazniki kosztow materiatow pomocniczych,
kosztow podrednich i narzutu zysku — dia kalkuia
cji szczegotowej,

8) obowiqzujqce na podstawie odr§bnych przepisow
zasady obliczania podatku od towarow i ustug.

2. Podstawy sporzgdzania kosztorysu zamiennego
stanowiq:

1) dokumentacja budowy — ksi§ga obmiaru i dzien
nik budowy,

2) kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych
lub jednostkowych naktadow rzeczowych oraz cen
czynnikow produkcji i wskaznikow.

3. Podstawy sporzgdzania kosztorysu powykonaw-
czego stanowiq:

1) dokumentacja budowy, ktora obejmuje dokumen
tacja projektowg, dziennik budowy i ksi§g§ obmia-
row, protokoty odbiorow cz§sciowych i kohco-
wych, operaty geodezyjne, a w przypadku realiza-
cji obiektow metodq montazu — takze dziennik
montazu,

2) protokot danych wyj^ciowych do kosztorysowania,

3) ceny jednostkowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 2,
okreslone zgodnie z ustaleniami w protokoie da
nych wyjsciowych do kosztorysowania — w meto-
dzie uproszczonej,

4) jednostkowe naktady rzeczowe, ceny jednostkowe
czynnikow produkcji, wskazniki kosztow materia
tow pomocniczych, kosztow posrednich i narzutu
zysku okreslone zgodnie z ustaleniami w protokoie
danych wyjsciowych do kosztorysowania —w me-
todzie szczegotowej,

5) obowigzujqce na podstawie odr§bnych przepisow
zasady obliczania podatku od towarow i usti^.

§ 8. 1. Ceny jednostkowe stosowane w kalkuiacji
metodq uproszczonq ustala si§ na podstawie:

1) kalkuiacji wtasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji o cenach jednostko
wych,

3) dwustronnych negocjacji.

2. 0 wyborze rodzaju cen jednostkowych stosowa-
nych w kalkuiacji oraz ppdstaw ich ustalania decydujq
postanowienia zatozeh lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania.

§ 9. 1. Jednostkowe naktady rzeczowe robocizny
uj§te w katalogach lub obliczone na podstawie analizy
indywidualnej okreslajq ilosci roboczogodzin dotyczq-
ce wszystkich czynnosci, ktore sq wymienione w szcze-
gotowych opisach robot wyszczegdinionych pozycji
kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci po-
mocnicze.

2. Jednostkowe naktady rzeczowe materiatow uj§-
te w katalogach lub obliczone na podstawie analiz in-
dywidualnych okreslajg ilosci wyszczegdinionych ro-
dzajdw materiatdw, wyrobdw lub prefabrykatdw nie-
zbpdnych do wykonania robdt obj§tych wyszczegdl-
nionymi pozycjami kosztorysowymi, z uwzgl^dnie-
niem ubytkdw i odpaddw w transporcie i w procesie
wbudowania.

3. Jednostkowe naktady rzeczowe pracy sprz§tu
i srodkdw transportu technologicznego uj§te w katalo
gach lub obliczone na podstawie analizy indywidualnej
okreslajg ilosci maszynogodzin pracy wymienionych
jednostek sprzftowych, niezb§dnych do wykonania ro
bdt objgtych wyszczegdinionymi pozycjami kosztory
sowymi, z uwzglfdnieniem przestojdw wynikajgcych
z procesu technologicznego.

§ 10. 1. Godzinowa stawka robocizny kosztoryso-
wej obejmuje wszystkie sktadniki zaiiczane do wyna
grodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wyna-
grodzen, a w szczegdinosci:

1) ptace zasadnicze,

2) premie regulaminowe,

3) ptace dodatkowe (dodatki stazowe, inne dodatki re
gulaminowe),

4) ptace uzupetniajqce (wynagrodzenia za uriopy i in
ne ptatne nieobecnosci, zasitki chorobowe, odpra-
wy emerytalne, nagrody jubileuszowe),

5) Obligatoryjne obciqzenia ptac,

6) odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjal-
nych.

2. Ceny jednostkowe materiatdw przyjmuje si§ tqcz-
nie z kosztami zakupu, bez podatku od towardw i ustug,
z wyjqtkiem przypadkdw, gdy wykonawca lub objgte
kosztorysem roboty sg zwolnione z tego podatku.
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3. Cena jednostkowa maszynogodziny pracy jedno-
stek sprz§towych lub ^rodkdw transportu technolo-
gicznego obeimuje:

1) kosztorysowq cen§ pracy jednostki sprzftowej lub
transportowej wraz z kosztami obstugi etatowej,

2) koszty jednorazowe, uwzgl§dniaigce koszty prze-
wozu sprz§tu lub srodkow transportu z bazy na bu-
dow§ i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu
pracy albo przezbrojenie.

§  11. 1. Ceny jednostkowe czynnikow produkcji
ustala si§ na podstawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji o cenach rynkowych
czynnikow produkcji,

3) dwustronnych uzgodnieii.

2. 0 wyborze sposobu i podstawy ustalenia cen
jednostkowych czynnikow produkcji decydujg posta-
nowienia zatozen lub danych wyj^ciowych do koszto-
rysowania.

§ 12. 1. Wskazniki kosztdw materiatow pomocni-
czych ustala si§ na podstawie:

1) katalogow lub innych publikowanych informacji,

2) kalkulacji wfasnej wykonawcy robot,

3) dwustronnych uzgodnieh.

2. Wskazniki kosztdw posrednich ustala si§ na pod
stawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji,

3) dwustronnych uzgodnien.

3. Zysk w kosztorysie przyjmuje si§ kwotowo lub
oblicza jako iloczyn wskaznika narzutu zysku i podsta
wy jego naliczania.

4. 0 sposobie kalkulacji kosztdw posrednich i zy
sku, wysokodci wskaznikdw oraz podstawie naliczania
kosztdw podrednich i zysku decydujg postanowienia
zatozen lub danych wyjsciowych do kosztorysowania.

§ 13. 1. Kosztorys obejmuje:

1) stron§ tytutowq,

2) ogding charakterystyk§ obiektu budowlanego lub
robdt budowlanych,

3) przedmiar lub obmiar robdt,

4) kalkulacjf metodg uproszczong lub metodq szcze-
gdtowq,

5) zatgczniki do kosztorysu:

a) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania lub
protokdt danych wyjsciowych do kosztorysowa
nia.

b) w miar§ potrzeby, analizy dotyczgce indywidual-
nego ustalania jednostkowych naktaddw rzeczo-
wych, kalkulacje wtasne wykonawcy robdt oraz
preliminarz kosztdw posrednich.

2. Strona tytutowa kosztorysu zawiera:

1) okreslenie rodzaju kosztorysu,

2) nazw? przedmiotu kosztorysowania,

3) okreslenie lokalizacji budowy,

4) nazwf i adres zamawiajqcego,

5) nazw§ i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,
nazwiska z okresleniem funkcji osdb, ktdre sporzq-
dzity kosztorys, oraz ich podpisy,

6) cen$ kosztorysowg,

7) dat§ opracowania kosztorysu,

8) nazw§ jednostki, ktdra wykonuje roboty lub oferu-
je ich wykonanie,

9) ewentualnie klauzul§ o uzgodnieniu kosztorysu
przez zamawiajqcego i wykonawc§.

3. Ogdina charakterystyka obiektu lub robdt zawie
ra krdtki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami,
ktdre okreslajq wielkosc obiektu lub zakres robdt bu
dowlanych.

4. Przy sporzqdzaniu przedmiaru lub obmiaru robdt
nalezy kierowac si§ przyj§tymi zasadami obliczania ilo-
sci robdt podanymi w katalogach, innych ustalonych
przez strony publikacjach lub w specv^ikacjach tech-
nicznych wykonania i odbioru robdt.

5. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wyst§pujq-
cyw kalkulacji szczegdtowej posiada swojq ident^ika-
cj§ w postaci podania podstawy jego ustalenia.

6. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczohe
w kosztorysie zaokrggia si§ do petnych groszy.

7. 0 ostatecznej formie i szczegdtowym zakresie
kosztorysu decyduje w odniesieniu do kosztorysu ofer-
towegozamawiajgcy — wzatozeniach wyjdciowych do
kosztorysowania, a w wypadku pozostatych rodzajdw
kosztorysdw — zamawiaj^cy i wykonawca w wyniku
dwustronnych uzgodnien ̂ w protokole danych wyj
sciowych do kosztorysowania.

§ 14. Skutki kosztowe warunkdw wykonywania ro
bdt odbiegajqcych od przeci§tnych uwzgl§dnia si§
w kalkulacji uproszczonej w cenach jednostkowych,
a w metodzie szczegdtowej — w naktadach rzeczo-
wych, stawkach robocizny kosztorysowej, kosztach po
srednich lub zysku.

§ 15. Rozporzqdzenie wchodzi w zycie po uptywie
60 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa:
J. Kropiwn icki
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