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Nr zamowienia; 14/pn/2019

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaiacego

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

e-mail: zamowieniapubliczrie@,nfz-katdwice.pl. strona intemetowa: www.nfz-katowice.Dl.

II. Trvb udzielenia zamdwienia

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

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

Post?powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 14/pn/2019. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie sif na ww. numer.

Rodzaj zambwienia: robota budowlana.

Warto§c zambwieniajest mniejsza ni^; rbwnowartosb kwoty 5 548,000 euro.

Terminologia

Ilekrob w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkbw Zambwienia" zwanej dalej takze „SIWZ" mowa jest
o "pzp" lub „ustawie", nalety przez to rozurniec ustawf z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zambwien publicznych.
Ilekrob w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", nale^ przez to rozumieb Sl^ski Oddzial Wojewbdzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (Sl^ski OW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekrob w niniejszej SIWZ,mowa jest
0 „rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dpkumentbw" nalezy przez to rozumieb rozporz^dzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajbw dokumentbw, jakich moze z^dab zamawiaj^cy od wykonawcy
w post^powaniu o udzielenie zambwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.). Ilekrob w SIWZ mowa jest o „dniach" nalezy
przez to rozumieb dni kalendarzbwe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekrob w SIWZ mowa jest o „dniach roboczych"
nalezy przez to rozumieb dni od poniedzialku do pi^tku za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych
od pracy.

III. Qpis przedmiotu zambwienia

1. Przedmiptem zambwienia jest zaprojektowanie i wykonanie karuzelowego systemu skladowania dokumentbw
w budynku Sl^skiego OW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) - zakup 2 szt. urz^dzeh karuzelowego
systemu skladowania dokumentbw, zgodnie z zasadami okreslohymi w SIWZ.
Przedmiot zambwienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie robbt budowlanych, montaz oraz uruchomienie
urz^dzen karuzelowego systemu skladowania dokumentbw W obiekcie Sl^skiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13
w Katowicach, zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszej SIWZ.

Wykonawca odpowiada za zaprojektowanie i wykonanie zambwienia zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami
1 zasadami sztuki budowlanej oraz w taki sposbb, aby byl on kompletny i spelnial wszystkie wymagane w SIWZ
funkcje i zadania. Wykonawca zobowi^zany b?dzie rbwniez do przeszkolenia pracownikbw. Zamawiaj^cego
w zakresie obshigi urz^dzenia.

W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca zobowi^zany b^dzie w szczegblno^ci do.sporz^dzenia;

1) Projektu Budowlano-Wykonawczego (sporz^dzonego jako jedno opracowanie), w tym planbw, rysunkbw

lub innych dokumentbw umoiliwiaj^cych jednoznaczne okre^lenie rodzaju i.zakresu robbt budowlanych

podstawowych oraz uwarunkbwan i dokladnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robbt;

3) kosztorysu inwestorskiego szczegblpwego;

4) kosztorysu powykpnawczego;

5) innych projektbw, pozwoleh, uzgodnieh i opinii, je^li bpd^ wymagane odrpbnymi przepisami.
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Nr zamowienia: 14/pn/2019

Kod Wspolnego Stownika Zamowien (^CPV):

74000000-9 Ushigi profesjonalne w zakresie architektury i iniynierii

74200000-1 Uslugi doradcze dotycz^ce architektury i inzynierii

74220000-7 Ushigi architektoniczne i podobne
74230000-0 Ushigi in^nieryjne

74222100-2 Ushigi architektoniczne z zakresu obiektow budowlanych

74232000-4 Ushigi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Prace budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow?
45215500-2 Obiekty uzyteczno^ci piiblicznej

45262700-8 Przebudowa budynkdw,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykohczenioye w zakresie obiektdw budowlanych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpo&rowe

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elekt^cznych

Na opis przedmiotu zamdwienia sklada sie Program funkcjonatao-uzytkowy autorstwa mgr inz, arch. Pawel

Szaraniec, zwany dalej „programem funkcjonalno-uzytkowym", „Programem" lub „PFU".

Uwaga!

W przypadku sprzecznosci, roznic merytorycznych pomi?dzy tre^ci^ PFU a tre^ci^ pozostalej cz^^ci SIWZ,

przes^dzaj^ zapisy pozostalej cz?sci SIWZ.

Wykonawca winien niezwlocznie zglbsic Zatnawiaj^cemu w trybie art. 38 pzp wszelkie w^tpliwo^ci odnosz^ce si?

do opisu przedmiotu zamowienia, w tym do PFU, w szczeg6Inosci wszelkie dostrzezone bl?dy, wewn?trzne

sprzecznosci, niezgodno^ci, czy niekbnsekwencje.

Informuje si?, i:i budynek przy ul. Kossutha 13 w Katowicach jest ogdlnie dost?pny. Istnieje zatem mozliwo^c

dokonania przez Wykonawc? ewentualnych ogl?dzin we wlasnym zakresie.

W przypadku jakichkolwiek pytah b^dz w^tpliwosci, w tym tak^:e wynikaj^cych z dokonanych •ogl?dzin budynku,

Wykonawca winien na podstawie art.3 8 ust.l ustawy Prawo zambwieh publicznych zwr6ci6 si? do Zamawjaj^cegp

z wnioskiem o. wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjashieh zgodnie z procedure okreslon^

w przepisach cyt. ustawy.

Uwaga! Autor PFU nie jest upowazniony.do udzielania jakichkolwiek informacji Wykonawcom.

Zakres prac w ramach przedmiotu zamdwienia zostal okreslonv w PFU.

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

Opis przedmiotu zamowienia uwzgl?dnia wymagania w zakresie dost?pnosci dla os6b niepelnosprawnych

oraz wszystkich uzytkownikow (pracownik6w), zgodnie z art. 29 ust.5 pzp.

2. Realizacja zamowienia b?dzie.przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik
do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentualnej zmiany tresci ufnOwy.
Niniejsza SIWZ we wzorze umowy okresla taki:e:
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Nr zamowienia: 14/pn/2019

a) wymagania dotycz^ce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, ktdrych

niespebiienie spowoduje zgioszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem dostavvy lub ushigi, ktore, z uwagi na

warto^c lub przedmiot tych dostaw lub uslug, nie podlegaj^ obowi^zkowi przedkladania Zamawiaj^cemu.
Wzor umowy okresla zasady zawierania umow o podwykonawstwo zarowno w przedmiocie robot budowlanych, jak
i w przedmiocie dostaw i using.

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

umow 0 podwykonawstwo b warto^ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy

okre^lonego w §7 ust.l umowy - ceny oferty), a takze umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot jest inny niz

polegaj^cy na opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowej b^dz dostawie urz^dzeh karuzelowego systemu
skladowania dokumentdw. Wyi^czenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umdw

0 podwykonawstwo o wartosci wi^kszej niz 50.000,00 zlotych brutto.

3. Rozwi^zaniardwnowame.

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

Zamawiaj^cego, Jest obowi^zany wykazac, ze oferowany przez niego przedmiot zamdwienia spelnia wymagania
'  okreslone przez Zamawiaj^cego.

Uwaga: Zamawiaj^cy w celu opisania przedmiotu zamdwienia nie wskazuje znakdw towarOwych, patentdw lub

pochodzenia, :^ddla lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczahe przez
konkretnego wykonawc?. Opis przedmiotu zamdwienia nie narusza art. 29 ust.3 pzp.

4. Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o prace/art. 29 ust;3a pzp>

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla m> opisie przedmiotu zamowienia na uslugi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawcf lub podwykonawc^ na podstawie. umowy o prac§ osob wykonujqcych
wskazane przez zamqwiajqcego ezynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w 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 czynnosci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie si?
wszystkie czynnosci fizyczne, tj. prace budowlane, prace instalacyjne, prace elektryczn?, opisane w FPU (w tym

- prace demontazowe, montazowe, modyfikacja instalacji, przeszkolenie pracownikdw), a takze w dokumentacji

n  projektowej, wykonywane bezposrednio przez pracownikdw fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub
podwykonawcy w procesie wykonywania robdt budowlanych (uslug) obj?tych przedmiotem zamdwienia,
wyl^czeniem czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

Niniejszy obowi^zek nie dotyczy zatem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, inne osoby pebii^ce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,
osoby z uprawnieniami do projektowania (dokumentacja projektowa), osoby pebii^ce nadzdr autorski, osoby z
uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzeh, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, a takze nie obejmuje
pr^^jadkdw osobistego swiadczenia przez przedsi?biorc? prowadz^cego l-osobow^ dzialalnosc gospodarcz^.
Wymdg zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktdrym mowa w art. 29 ust.3 a ustawy Prawo zamdwien
publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszego zamdwienia (umowy) na roboty
budowlane, nie zas w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.
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Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp. wskazuie si^:

n

1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w art. 29 u$t.3a pzp:

najpdiniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zale^no^ci od tego, czy dana osoba

zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przediozy ZamawiaJacemu (jednej z osob wskazanych

w umowie) o^wiadczenie, iz osoby wykonujace w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynnosci, co do

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

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

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

umowy 0 prac§ wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres obowiazkdw pracownika)

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

skiadajacego oswiadczenie, dat? zio2enia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

ZamawiaJacy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osdb zardwno pod katem wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, Jak i pod katem mozliwo^ci realizacji

umowy z udzialem osdb w liczbie wynikajacej z wykazu.

Niezlozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawcy (lub podwykonawc?)

uprawnia Zamawiajacego do rozwiazania umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wyspkosci

okreslonej w §12 ust.l lit.a umowy, jeieli Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowegb

terminu, nie zlozyl wymaganego kompletnego oswiadczenia.

2) Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawcp lub.podwykonawcp wymagan,

o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiajacy zastrzega sobie nastppujace uprawnienia w zakresie kontrpli
spelniania przez Wykonawc? lub podwykonawcp wymagaU, o ktdrych mowa w art. 29 ust.Sa pzp,
dokumentowanych za pdmoca oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:
a) mozliwosc zadania poswiadczonej za zgodno^c z oryginalem kopii umowy o pracp zatrudnionego

pracownika;

b) mozliwosc ^a^ania innych dokumentdw, np. dokumentdw potwierdzajacych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na podstawie umowy o pracp (wraz
z informacja o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadczenia wlaSciwego oddzialu ZUS lub
dowoddw potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawcp do ubezpieczeh;

-  zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbpdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o pracp, w szczegdbo^ci imip i nazwisko zatrudnionego pracownika, datp zawarcia umowy o pracp, rodzaj umowy
o pracp oraz zakres obowiazkdw pracownika.

c) mozliwosc zwrdcenia sif do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzifcia watpliwosci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedldzy Zamawiajacemu na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spehiienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy 0 prac? przez Wykonawcy lub podwykonawcy osdb wykonujacych 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 rozwiazania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezlozenia w terminie kompletnego
oswiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1; obowiazek zaplaty kary umownej za kazdy dzieh niezatrudniania
w oparciu o umowy o pracy osoby wykonujacej czynnosci, co do ktdrych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracy w rozumieniu Kodeksu pracy oraz obowiazek zaplaty kary umownej za kazdy
dzieh opdznienia w przedloieniu w terminie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2 lit. a lub lit. b.
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4) Rodzaj czynnosci niezb^dnych do realizacji zamowienia, ktbrych dotycz^ wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuj^cych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia okreslono powyzej (pkt III.4).

5. Warunki gwarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowienia.

Wykonawca winien udzielid 36-miesi^cznej gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia,

tj. na wykonane prace projektowe oraz roboty budowlane, a takze na pozostale elementy zamdwienia, ktore mozna
obj^d gwarancji i r^kojmi^ za wady, na warunkach okreslonych we wzorze umowy.
Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokohi odbioru robot budowlanych,
konczy za^ wraz z uplywem 36 miesi?cy licz^c od dnia podpisania protokohi kohcowego.

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?d4 postanowieniami

umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ bye korzystniejsze

od okreslonych w umowie.

6. Warunki platnosci: warunki platnosci zostaly okreslone we wzorze umowy.

7. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moiliwosci skladania ofert cz?sciowych. Wykonawca skiada jedn^ ofert? na caiosc

zamowienia.

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

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

4) J?zyk post?powania.

Wyjasnia si?, it zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie b udzielenie zamowienia publicznego

prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwieh publicznych wi^ze si? z regulacj^

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (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. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejte ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo

stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakow towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeh

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

8. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze powierzvc wykonanie cz?sci zamdwienia podwykonawcy.

2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp z^da wskazania przez Wvkonawc? czesci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawc? firm

podwvkonawcdw ("patrz: formularz oferty).

3) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwieh na roboty budowlane, ktdre maj^ byd wykonane

w miejscu podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed

przyst^pieniem do wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty

budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,

ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyd realizacj? robdt budowlanych.

4) 21godnie z art. 36b ust.2 pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego

zasoby Wykonawca powolywal si? na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l, w celu wykazania spehiiania

warunku udzialu w post?powaniu (warunku dot. sytuacji fmansowej), Wykonawca jest obowi^zany wykazad
Zamawiaj^cemu, te proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehiia warunek

w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie
5

-y
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post^powania o udzielenie zamdwienia.

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo mhzy rozumiec umow? w formie

pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem ushjgi, dostawy lub roboty budowlane stanowiqce cz?sc

zamowienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^, a innym podmiotem

(p6dwykonawc§), a w przypadku zamdwien publicznych na roboty budowlane takze mi^dzy podwykonawc^,

a dalszyin pod^konawc^ lub mi^dzy dalszymi podwykonawcami.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1, Termin wykonania zamdwienia: w termlnie do 20.12.2019 r., z zastrze^eniem ponizszego.

Dokumentacja projektowa za wyj^tkiem kosztorysu powykonawczego winna zostac wykonana w ci^gu 14 dni

licz^c od daty zawarcia umowy.

W ci^gu 3 dni od dnia podpisania protokolu odbioru dokumentacji projektowej, Zamawiaj^cy dokona jej

uzgodnienia i w przypadku braku zastrzezen, zatwierdzi i zlozy wniosek o wydanie decyzji administracyjnej

0 pozwoleniu na budowf.

Calosc przedmiotu umowy Wykonawca zostanie zrealizowana w termlnie do 20.12.2019 r., z zastrzezeniem

okoliczno^ci opisanych we wzorze umowy (w szczegdlno^ci zob. § 3 ust.lO).
Kwesti^ termindw 1 zasad wykonania przedmiotu zamdwienia szczegdlowo opisuje wzdr umowy.

2. Miejsce realizacji zamdwienia: budynek przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, cz^sc A.

V, Warunki udzialu w postepowaniu

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

1) nie podlegaj4 wykluczeniu;

2) spebiiaj^ warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

o zamdwieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? warunek udzialu w post?powaniu dotycz^cy sytuacji fmansowej.

Ad.l) Art. 22 ust.1 pkt 1 pzp - 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, zas w termlnie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

intemetowej informacji, o 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, ie podj?te przez niego srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetebosci, w szczegdlnosci
udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado§cuczynienie
pieni?zne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami scigania oraz podj?cie konkretnych srodkdw 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?d^cego 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 powohije si? na zasoby irmych 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 postfpowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiaj^cy moie wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania p udzielenie zamdwienia.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych sip o udzielenie zamowienia warunek niepodlegania

wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1- SIWZ, winien speinic kazdy z Wykonawcow wspdlnie

ubiegaj^cy sip o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunku udzialu w Dostepowaniu okreslonego przez

Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ.

Art. 22 ustlb pkt 2 pzp - warunek udziatu w postppowaniu dotycz^cy sytuacji finansowej.

Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkdw fmansowych w wysokosci co najmniej 150.000,00 zlotych lub

zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym nii 150.000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym ni^

1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

W cplu wykazania spehiienia warunku udzialu w postppowaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca

sklada oswiadczenie o spebiianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego

dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub lit,b SIWZ.

2. W pr^adku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych sip o udzielenie zamdwienia:

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt I SIWZ, winien speinic kaMy

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cy sip o udzielenie zamdwienia;

b) warunek udzialu w postppowaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt I ppkt 2 SIWZ - wystarczy spelnienie go

wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych sip o zamdwienie (jako suma posiadanych srodkdw

fmansowych lub zdolnosci kredytowej), co oznacza, ii. warunek moze speinic jeden z Wykonawcdw,

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

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

udzialu w postppowaniu, vr stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego czpsci,

polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,

niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,

na gruncie niniejszego postppowaniaprzyjmuje sip, 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 (sytuacji finansowej) innego podmiotu/dw, udowodni Zamawiaj^cemu,
ie realizuj^c zamdwienie bpdzie dysponowal niezbpdnymi zasobami tego podmiotu/dw, w szczegdlnosci.

przedstawiaj^c zobowi^zanie tego podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezbpdnych zasobdw na

potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, ze udostppniane Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zasoby (sytuacja
finansowa), pozwalaj^ na wykazanie przez Wykonawcp spelniania warunku udzialu w postppowaniu oraz

3) Zamawiaj^cy zbada, ie nie zachodz^ wobec tego ppdmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24

ustl pkt 13-22 pzp.

Uwaga! W przypadku polegania na zasobach (sytuacji finansowej) innego podmiotu/dw, Wykonawca wskazuje ten

fakt w formularzu oferty.
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W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na sytuacji fmansowej innych podmiot6w na zasadach okreslonych w art.

22a pzp, b^dzie dysponowat niezbfdnymi zasobami w stopniu umo^liwiaj^cym nale^:yte wykbnanie zamowienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do

ich zasobow, Zamawiaj^cy z^da wskazania w szczegplnosci:

a) podmiotu, ktory udostppni swoje zasoby (nazwa/fuma oraz adres);

b) zakresu dostppnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

c) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawcp przy wykonywaniu zamowienia

publicznego;

d) zakresu i dkresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

Informacje, o ktprych mpwa powy^:ej pod ;Iit.a-d, winnv znalezc sie w zobowi^zaniu podmiotu do oddania do

dyspozycji Wykonawcy niezbpdnych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktorvm mowa wvzei. Wvkonawca zalacza do ofertv.

Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry polega na sytuacji fmansowej innych podmiotow/tu odpowiada

solidamie z podmiotem, ktdry zobowi^zai sip do udostppnienia zasobdw, za szkodp poniesion^ przez

Zamawiaj^cego powstal^ wskutek nieudostppnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostppnienie zasobdw nie

ponosi winy.

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, je^eli sytuacja fmansowa podmiotu, p ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie

potwierdza speinienia przez Wykonawcp warunku udziaiu w postppowaniu lub .zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie pkreslonym przez Zamawiaj^cegp:

a) zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) , zobowi^zai sip do osobistego wykonania odpowiedniej czp^ci zamowienia, jeieli wykaze sytuacjp
finansow^ o ktdrej mowa w art. 22a ust.l pzp.

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

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

VI. Wykaz o^wiadezeh lub dokumentdw potwierdzaiacych spelnianie warunkdw udziaiu w postenowaniu Oraz

brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1) aktualne na dzien skiadania oferty pswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp,

tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek udziaiu w postppowaniu w zaiu'esie
dotycz^cym sytuacji fmansowej.

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wstppne potwierdzenie, ̂ e Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz speinia warunek udziaiu w postppowaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktdry powoiuje sip na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spehiiania, w zakresie, w jakim powoiuje sip na ich zasoby, warunku udziahi
w postppowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktorym mowa powyzej (por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).

Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w,art. 25a ust.l pkt 1 pzp, zal^czono do SIWZ-
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2) zobowiqzanie innego podiniotu/6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia (jei:eli Wykonawca polega na sytuacji fmansowej innego podmiotu/6w - patrz pkt V pkt 3

SIWZ),

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego ("www.nfz-katowice.pl)
informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaz;e Zamawiaj^cemu o^wiadczenie Wykonawcy

0 przynaleznqsci albo braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt
23 pzp.

W przypadku przynale^o^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyc wraz z oswiadczeniem

dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, z:e powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

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

Wzor oiwiadczenia - grupa kapitaiowa stanowi zal^cznik do SIWZ.

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

dokumentdw:

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

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

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

»Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlo^c dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej
wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze zloiyc inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb pdtwierdza
spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziahi w postfpowaniu (art.26 ust. 2c pzp).

4. W przypadku wspdlneeo ubieaania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw:
1) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kaidy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych sif o udzielenie zamdwienia. Oswiadczenie to winno potwierdzid spelnianie wanmku udziahi
w postfpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z Wykonawcdw wykazuje
spelnianie warunkdw udziahi w postfpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

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

3) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub odpowiednio lit.b winien potwierdzid spelnianie warunku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamdwienia Qako suma posiadanych srodkdw finansowych lub zdolnosci kredytowej), co oznacza, ii warunek
moze spebiic 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 mozliwosc
skladania dokumentdw lub oSwiadczeh, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej.
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Zamawiaj^cy nie dopuscil rowniez mozliwosci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uzyciu srodkow

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

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

W post?powaniu niniejszym, w ktorym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mozliwosc

skladania dokumentow lub o^wiadczen, o ktorych mowa w ww. rozporzadzeniu, przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej, stosuje sif przepisy rozporzadzeiiia w brzmieniu nadapym rozporzadzeniem Ministra
Przedsifbiorczosci i Technology z dnia 16.10.2018 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie rodzajdw

dokumentow, jakich (...) /Dz.U.2018,poz. 1993/, ztym ze:

1) dokumenty lub oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentow,. skladane sa

w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem,

2) poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nast^puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oswiadczenia,

sporzadzonych w postaci papierowej, wlasnor^cznym podpisem.

»Peinomocnictwa skladane sa w oryginale lub w formie notarialnie po^wiadczonego odpisu.

UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si? o udzielenie zamowienia musza zaiaczyc 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 zamdwienia. Dokument pehiomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pebiomocnictw.

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

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycza (§ 14 ust.3 rozporzadzenia w sprawie

dokumentdw).

»Zamawiajacy moze zadad przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentdw
lub oswiadczeh, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu, wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytelna lub budzi

watpliwosci CO do jej prawdziwosci.

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

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

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

Jeieli Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25 a ust.l pzp, oswiadczeh lub dokumentdw

potwierdzajacych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych do

przeprowadzenia post?powania, oswiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja bl?dy lub budza wskazane

przez Zamawiajacego watpliwosci, Zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupebiienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupebiienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjasnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie

. post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pebiomocnictw albo zlozyl wadliwe pebiomocnictwa, Zamawiajacy

wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa^mienie post?powania.

Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjaSnieh dotyczacych oswiadczeh
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.
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7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zioienia oswiadczen lub. dokumentdw potwierdzaj^cych okoliczno^ci,
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i S .pzp, je^eli Zamawiaj^cy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskad za pomoc^ bezpiatnych i ogolnodost^pnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

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

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust,l pzp moze w niniejszym post^pqwaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nastfpnie zbadac, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykliiczenin oraz speinia warunek
udziatu w postqpowaniu.

» Jezeli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajqcy moze zbadac, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy speinia warunki udzialu w postqpowaniu wykonawca, ktory zlozyl ofert?, najwyz;ej ocenionq
sposrod pozostalych ofert.

VII. Informacia o sposobie norozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

oswiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi^cie, za posrednictwem poslanca, faksu
lub przy uzyciu srodkbw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu
ushig drogq elektronicznq, tj. pocztq elektronicznq e-mail, z zastrzeieniem, iz oferta winna zostac zlozona pod
rygorem niewa^osci w formic pisemnej, pelnomocnictwo winno zostac zlozone z zachowaniem formy okresloncj
w pkt X lit. B SIWZ (rowniez w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, o ktbrym mowa w art. 26 ust.3a
pzp), zas o^wiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z.dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentbw, jakich moze zqdac zamawiajqcy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zaniowienia (rbwnie^: w prZypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formic wymaganej cyt. rozporzqdzeniem. z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporzqdzenia Ministra
Przedsi?biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich (...) (Dz.U.2018, poz. 1993).

Uwzgl?dniono art. 18a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zam6wieh publicznych oraz
niektdrych innych ustaw (Dz.U.2016.1020).

Patrz rdwniez pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktorym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002,r. o swiadczeniu uslug
drogq elektronicznq (tj. pocztq elektronicznq e-mail), bqdz faksem, bqdz za posrednictwem poslanca.

3. Jeieli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
posrednictwem faksu lub przy u^ciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o swiadczeniu uslug drogq elektronicznq (tj. pocztq elektronicznq e-mail), kazda ze stron na zqdanie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego, Wykonawca winien poshigiwac si? numerem zamdwienia
okreslonym w SIWZ.
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5. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winnybyc
-  skkdane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kdssutha 13, 40-844 Katowice.

6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
winny bye kierowane na, adres e-mail: zamowieniaDubliczne@.nfz-katowice.pI: przekazywane faksem winny bye
kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrocid. si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tre^i SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjakien
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zanidwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielic wyjakien
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem terminu'skladania ofert - je^:eli wartok zamowienia
jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,

wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pozniej nit do koAca dnia, w ktorym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skiadania wniosku, o ktorym-mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiaj^cy
moze udzielic wyjasnien albp pozostawid wriiosek.bez rozpoznania.

Przedhizenie terminu skiadania ofert nie wplyka na bieg terminu- skiadania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1
pzp.

8. W Uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skiadania ofert zmienid tresc-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 porozumiewanja si? z Wykonawcami jest:

Mariusz Partyka - Gldwny specjalista w Dziale Inwestycji i ZamdwieA Publicznyck
adres e-mail: zamowieniapubliczne@.nfz-katowice.pl.

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

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

4 000,00 zlotych (slownie: cztery tysiqce 00/100 zlotych).

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

1) pieni^dzu,

2) por?czeniach- bankowych lub. por?czeniach sp61dzielczej kasy' oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym,

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

3) gwarahcjach 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 Rpzwoju Przedsi?biorczosci.

-3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nale^y wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany ponii:ej:

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

Na potrzeby przelewow mi?dzynarodowych podaje si?: SWlFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul.. Podchor4:^ch 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?aia, Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument

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

Tresc takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument ,w swej treSci winien uwzgl?dnia6

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waznosci^ miisl obejmowad okres odpowjadaj^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 dzien, w ktorym uplywa termin skiadania
ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed.uplywem terminu skiadania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
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■  Frzez whiesienie wadium rozumie si? ziozenie dokumentu-w kasie Sl^skiegG OW NFZ.. b^dz -:wpiyw srddkdw
>  ' . pi?!ni?znych na podany wyzej rachunek, baiikowy, przed upivwem • terminu sktadania--ofert; vo. ktdrVm mowa _
V v;;, .wpkt XIppkt 1 SIWZ. Zwrotwadium-nastq,pi zgodnie zzasadamiwynikaj4cymi z.art. 46pzp. • -

6. -Zairiawiaj^cy zobowi^zany jest odr^eic ofert?, jezeli wadium ' nie zostaio wniesione- lub zostalo vroies^ ^
w spdsob nieprawidiowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b-p!^). \ .

IX. Termin/zwiazaiiia oferta -

(  ■ V: Jermin= zwi^zania ofert^ wynqsi 30; dni. Bieg terminu zwi^zania ofert^ ro^oczyna sig.wraz. z uplyyvern terminu '
-  : skiadariia ofert. . ' ' • , "

; , ■ ,2;; Wykonawca samodzielnie lub nav wrnipsek -Zamawiaj^cegd moie przedhizyc termin zwi^zahia ofert^, z ,tym
'  , ; - :.ze(Zamawiaj^cy moie tyiko raz( CO najmniej- na 3 ,dni przed iiplyvvem terminu'zwi4zani_a pfert4,,z-^;6cic^ s^^ .

■ ^ykonawcGW 0 wyrazenie zgpdy na przpdluienie tego terminu 0'oznaczohy piCTes, riie diuzs^ jednak niz 60 dni.
;  ■ ■ 3. Odmowa;yvyrazenia zgGdyro ktdrej mowa w-pld 2,,nie pdwGduje utraty wadium.

,  4. Przediuzenie terminu zwi^zania pfert^-jest dGpuszczaln'e tylko z jednGczesnym przedhizeniem okresu wazinGsci.
•  Wadium albG/jeMi merest to mozliwe,'z wniesieniem nowegq wadium ria ppediuzGny okres Zwi^zania:o^^^^ .

■  y... Jezeli przediuzenie terminu OTi^zania Gfertq. dokonywane jest po wyborZe oferty najl Grzysmiejszej.r Gbpwi^zek •
f t wniesieriia npwegG wadium lub jpgG przediuzehiadotyczy jedjmie^WykGnawcy, jdpregopfertazGstaiay^ . ;

najkorzystniejsza.

, X. Opts sposobu Drzvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj4cy :prGsi Wykonawc? o (w^elnienie formularzy. (w tym wzorpw Gswiadczed) w spGs6b,trwaly poprzez . ,
wpisanie rVfOdpGwiednich miejseach-niezbpdnych danych i'informacji. W przypadku, gdy jakakplwiek czpsc y

■' formularza lub caly formuiarz nie dGtyczy^^WykGriawcy prosirny wpisac-'nie dplyczy'' i podpisac. W sytuacji, g4yby •
;  ? rniejsce wyznaczone na vvpisaiiie informacji pkazalo si?. zbyt'.malCjiZamawiaj^cy prosi p wykpnanie kserpkopii

'  denegd fofmularza w pptrzebnej iiosci. .egzemplarzy braz wypelnienie^ wg po^zeb . i ..podpisanie. Wszelki? v.. -
■  dodaticpy^e, a konieczne - zdaniem.WykGnawcy'i infpraiacje naie^.umiescic w zalacztiiku do danego iormplarza, .y;.

•  - ; sporzadzGnym przez Wykonawc?. Wykdnawca prpszony jest P przygdtpwanie i zlpieriiepferty.z wykGrzystanipm
-wzorpw. forniularzy oraz innych zalacznikow skladajacych si? tia, SIWZ.. W przypadku: przepisywania ,
formularzy, Wykonawca zobowiazany jest nie dbkonywad, zmian merytorycznychyZapisW ™
we wzorach formularzy stahowiacych zalaczniki.do niniejszej SIWZ.

'  . Uwaga: WykGnawea bdpowiadaza-tresc kaidpgo z przedkiadanych w ofercie for-mularzy niezaleznie, od jegp, ezy
, ' : formuiarz przepisuje, ezy dokoriuje jegG przeksztaicenia w 'procesie GGR, .czy w inny sFoSpb/ Je^ell Wykonawca y

'  pfzeksztalca fprmularz do fonny edytpwalnej, w . szezegplnoSci popfzez OCR, zphowiaZany jest dokladiiie , .
"  ■przec^ac jego tresd po: przeksztalceniu oraz porpwiiac'jg, z pfyginalnym zapjsem. SIWZ. Wyjprzypgdku, gdy y

z powodu- bt?dpw w procesie,: przeksztalcenia fotoatu (np. blpdow. w-prpcesje OCR) :treid pferty .hie, b?dzie- ■ , - "
(  y ■ - . odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art.;87 ust. 2 pzp,pferta podlegala b?dzie Gdrmcehip;- y

' : • B, Wszystkie: formularze, >oswiadczenia :i dpkumenty - wyruagane przez Zamawiaj^cego; a.,pr^gpt6wywane. przez y
•  .Wykona.wc? musza byd podpisane.-przez'Gsoby tuppwamione dp - reprezehtpwania WyKphhwey i-zuciagania .

zobowiazeh 0 wartosei odpowiadajaeej hiniejszemu ..zarndwieniu, tzn. osoby wyniiehipne w " dp.kumencie , . '
,  rejestrowym (ewidencyjnym) lub .przezynie pdpowiednjm .dolmrnenterh-upetaomocniGne t w takirh pr^padku

.,y ; ■ ■ oryginal pelnompchictwa (lub jego kppi? poSwiadczona notarialnie/odpis notarialny) nale^ dolaczye-do
;  ' ( , . • oferty, Ofert?; Gswiadczenia i inhe, dGkumenty winna podpisae dsoba UpGwazniona do reprpzentpwania . ;

;  y ' WykPnawcy. Oferta podpisana przez ospb? nieuppwa&iGna zpstanie uznana za niewazna. . .. . :
C. Wszelkie koszty zwiazane z przygotpwaniern Graz dGstarczeniem piferty.pphGsr Wykdnawea. .
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyc w nastppujacej formie: w zamkni?tej-kopercie ozhaczonej nazy^^^ . .

"  i adresem Zamawiajacego: ' - ' ' . • ' , '
Narpdowy FunduSz Zdrowia Slaski Qddzial Wojewodzki
ul, Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz papisem;

.  , 43 ■ ' ' - : ' y . ; ' \y:y:
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Przetarg nieograniczony - nr 14/pn/2019

ROBOTA BUDOWLANA -

zaprojektowanie i wykonanie karuzelowego systemu sMadowania dokumentow
NIE OTWIERAC PRZED: .....f godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,

ze przesytka zawiera ofert^ oraz wskazac numer postfpowania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci

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

z ww. informacji.

E. ZamawiaJ^cy prosi o wiozenie do koperty jw. wypeinionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZALj^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zai^czniki wymienione w pkt 15 formularza oferty,

z uwzglfdnieniem uwag do zal^eznikow.

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

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktorych Wykonawca zastrzegi, Ze nie mog^ byd one udost^pnione innym uczestnikom post?powania,
Wykonawca powinien umiescid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4C21NIKI - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w irmy widoczny sposob.

Uwaga! Tajemnic? przedsi^biprstwa definiuje art. 11 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 419 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, Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnic? przedsifbiorstwa
^. w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie

skladania ofert, zastrzegi. ze nie mogq bye one udost^pniane oraz wykazai, iz zastrzezone informacje
stanowiq tajemnicf przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

P. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyd tylko jedn^ ofertf na cale zamdwienie. Ofertf sklada sie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci elektronicznej.

G. TreSd zlozonej 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.

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegad sie o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy sie
o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pebiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo
do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien
odpowiadad zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oiwiadczen:

14
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1) formularz oferty

2) wzor informacji, o kt6rej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

3) wzor oswiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1

pzp

wzor oswiadczenia - grupa

4) kapitalowa

nalezy wypeinid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

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

caiego zamowienia; W pkt la naleiy podac rdwniez cen? dokumentacji

prdjektowej;

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie ryczaUowe;

nalezy wypeinid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

zal^czyc do formularza oferty);

nalezy wypebiic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym
(oswiadczenie zal^czyc do formularza oferty);

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym oraz ziozyc
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert ,

1. Ofert? nalezy zlozyd 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 .. J.§'..P.8/..2W9 do godziny 12.00.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XII.

2.

3.

Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktora zostala zlozona po terminie.
Wykonawca moie, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac ofert?.
Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ...L....Pr;..?.P1P o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokoj nr 217A (II pi?tro).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamowienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych
w ofertach.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pi)
informacje dotycz^ce:

1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;
2) fum oraz adresdw Wykonawcow, ktorzy zlo^li oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i wamnkow platnosci zawartych w ofertach.

Opts sposobu obliczenia cenv oferty

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

Cena netto dokumentacji projektowej podana w formularzu kalkulacja cenowa - w poz.l tabeli, nie
moze przekroczyc 5% ceny oferty netto.

Wykonawca zobowi^zany b?dzie zrealizowac caloksztah prac wynikaj^cych z przedmiotu zamowienia za cen?
oferty podan^ w pkt 1 formularza oferty uwzgl?dniaj^c§ wszystkie koszty zwi^zane z wykorianiem
zamowienia. Wykonawca realizuj^c przyszl^ umow?, nie b?dzie mogl domagac si? podwyzszenia
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wynagrodzenia, nawet jesli w chwili zawarcia umowy nie mo^aia byto przewidzied rozmiara lub kosztdw prac.
^ Wynagrodzenie ryczaitowe umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym.

4. Wykonawca w formularzu kalkulaeja cenowa oraz w pkt 1 formularza oferty - w zale^osci od tego, czy
obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do kwot netto dolicza,
b^dz odpowiednio nie dolicza, wartosc 23% podatku VAT.

W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty
informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp {wzor zalqczono do SlWZ).

Jezeli zio^ono oferty, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, ktory mialby obpwi^zek rozliczyc zgodnie
z tymi przepisami.

5. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie wiimy zostac przez Wykonawcy podane z dokladnosci^
do dwoch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nale^ zaokr^glad do pebiych
groszy, przy czym koncowki ponii:ej 0,5 grosza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si? do
1 grosza.

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

7. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?d^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.

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

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydpwac b?dzie przedstawibrie ponizej kryterium oceny ofert oraz
nast?puj4cy sposob oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnizsza cena spo^rdd wszystkich ocenianych ofert

IIo§c punktdw = x 100 pkt x 100%
cena ocenianej oferty

Waga kryterium cena zostala ustalona na podstawie art. 91 ust.la pzp.

»Punktacja b?dzie przyznawana zgodnie z opisanym wyzej wzorem matematycznym.

»Punkty b?d^ liczone z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przecinku przy uwzgl?dnieniu zasady wyrazonej w pkt
XII pkt 5 SIWZ.

XIV, Informacie o formalnosciach. iakie powinnv zostac dopelnione po wvborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wazna, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwieh publicznych, spelnia
wymagania Zamawiaj^cego okreslone w SIWZ 1 uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okreslonego 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.l pkt 2 pzp.
Form^ przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okresla pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzglfdnieniu przepisow przejsciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwien
publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ.U.20I6.1020).

3. Zamawiaj^cy moze zawrzec umow? przed uplywem terminow, o ktorych mowa w art. 94 ust.I pzp, je^:eli:
a) w przypadku trybii przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedn^ ofert? lub
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b) w ppstfpowaniu o udzielenie zamowienia o warto^ci mniejszej niz kwoty okre^lone 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 nastppstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok

lub postano wienie koncz^ce postppOwanie odwolawcze.

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

oferty lub w pismie odrpbnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy moze wyrazic zgod? na podpisanie

umowy drog4 korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ datp zawarcia umowy. Najpdzniej w dniu

wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wnies6 zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostaia wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamowienia

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze

' wybrad ofert? najkorzysmiejsz^ sposrdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania

i oceny, chyba i;e zachodz^ przeslanki uniewatoienia post?powania, o ktbrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego 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". Wysokosc zabezpieczenia

wynosi 10% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie mo^e zostac wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?p'uj^cych

formach:

a) pieni^dzu,

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

ze zobowi^zanie kasy Jest zawsze zobowi^zaniem pieni?znym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo§ci.

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

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

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany
jest zlozyc stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj
nr 410, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad 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 nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowac

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

dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostad
pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania urnowy,
jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).

17



Nr zamowienia: 14/pn/2019

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

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

XVI. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowiehia, ktdre zostan^ wprdwadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysoko^c kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy zal^czony do
SIWZ. Wzor umowy reguluje przySzie zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realiziacj^ zamowienia.

2. Integraln^ cz^sci^ przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu pou&osci w NFZ
stanowi^ca zal^cznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawcy wyst^puj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialnosc za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

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

Zamowienia

1. Srodki ochrony prawnej przysluguj^ na zasadach okreslonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przysluguj^ 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 przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu.
oraz specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia przysluguj^ rdwniez organizacjom Wpisanym na list§,
0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przysluguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiaj^cego podj?tej
w postfpowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^zany
na podstawie ustawy.

4. Jezeli wartosc zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przysluguje wyl^cznie wobec czynnosci:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r^ki lub zapytania o cen§;
2) okreslenia warunkdw udziahi w post^powaniu;

3) wykluczenia odwoluj^cego z postepowania o udzielenie zamdwienia;
4) odrzucenia oferty odwoluj^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywac czynno^c lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca sie
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi^zle przedstawienie zarzutdw, okre^lac z^danie oraz wska^wad
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwotania.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formic pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronieznej, opatrzone odpowiednio wlasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronieznym.

7. Odwoluj^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgl on zappznac sip z jego tresci^ przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad ■
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno§ci podjptej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,
do ktdrej jest on zobowiazany na podstawie ustawy, na ktdre nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnosc albo
dokonuje czjmno^ci zaniechanej, informujac o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynnosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysluguje odwolanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.
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9. Terminy wnoszenia odwolania okresia art. 182 pzp. -

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post^powania , odwolawczego

przy'sluguje skarga do sgdu. W post?powaniu toczgcym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpdwiednio
przepisy ustawv z dnia 17 listopada. 1964 - Kodeks ■post?powania cywilnego o. apelacji, je^eli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanow^ inaczej.

11. Sk'arg? whosi si? do sgdu okr?gowego. wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajgcego.
Skarg? wnosi si? za posrednictwem Prezesa Izby w termini? 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowr skargi. Zloi;enie skargi w plaeowce pocztowej operatora
wyznaczonego w.rozumieniu ustawv z dnia 23, listopada 2012 r. - Prawo. poeztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
rownoznaczne z jej wniesieniem.

12- Prezes Izby przekazuje skarg? v«"az z aktami post?powania odwolawczego wla^ciwemu s^doWi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W.terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wniesc takze Prezes
Urz?du Zamowien Publicznych. Prezes Urz?du moze takie przystgpic do toczgcego si? post?powania. Do
czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? ddpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

13. Szczegolowe zasady zwi^zane ze srodkami ochrony prawnej regulujg przepisy ustawy Prawo zamowieb
publicznych.

XVIII. RODO; informacia dla WvkOnawcow

r:-- , . . ^ ^ KLAUZULAINFORMACYJNA
DOTYCZ/^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOB IjCZESTNlCZ.^CYCH

W POSTl^POVVANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ SL/^SKI ODDZIAL
■  " . WOJEVyODZKI NFZ ;

Zgodnie z art. 13- ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dtiid 27 kwietnid
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwdrzaniem danych oSobbwych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenje o ochronie danych) (dalej:
ROPO), Zamawiajqcy ppdaje nast?pujgce infprmacje:

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ, w zakresie
danych- ospbowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, z ktorym mogn si? Pahstwo skontaktowac
w nast?pujncy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13, -
■ za pomocn platformy ePUAP, „
■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl

• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
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W sprawach dotyczqcych przetwarzania Panstwa danych przez Slqski Oddziat Wojewddzki NFZ moizna

kontaktowac si§ z Inspektorem Ochrony Danych w nast^puj^cy sposob:

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

■ telefonicznie; 32 735-19-21,

■ e-mailem; IOD@nfz-katowice.pl

• GEL IPODSTAWV PRZEl W.ARZAM A

Parisiwa dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RQDG, w celu zwi^zanym z post^powaniem

0 udzielenie zamdwienia publicznego znak: 1 l/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Podstaw^ prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczegdlnosci:

•  RODO, w szczegolnosci art. 6 ust. 1 lit c;

■  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ̂ wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkdw publicznych;

■  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamowieh publicznych;

■  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;

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

"  ustawa z dnia 29 wrze^nia 1994 r. o rachunkowosci;

■  ustawa z dnia 6 wrze^nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej;

■  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych bfd^ osoby lub podmioty, ktorym udost^pniona zostanie dokumentacja

postfpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych,
dale] „pzp".

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

• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Panstwa dane osobowe b§d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia
postfpowania o udzielenie zamhwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ4

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 o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu oraz jego zalqcznikow,

■ na podstawie art. 18 RODO, prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadk6w, o kthrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzglfdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepishw RODO',
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Nie przvshiguie Panstwu:

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

■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO-,

" na podstawie. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy2; podstaw^ prawn^
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Obowi^zek podania danych osobowych bezposrednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okreslonym
w przepisach pzp, zwi^zanym z udzialem w post?powaniu o udzielenie zambwienia publicmego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaj^ z pzp.

•  rNFORMACJA W ZAKRPSIE ZALTOMATYZOWANnGO PODCJiMOWANTA DECYZJI ORAZ

PROFIFOWAMA

W odniesieniu dp Panstwa danych osobowych decyzje nie b?d^ podejmpwane w spospb zautomatyzowany w tym
profilpwania, stosowanie.do art. 22 RODO.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej naleiy fakt ten
natychmiast zglosic Zamawiajgcemu. -
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

Adres:

formularz ofetty

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

40-844 Katowice

Numer KRS: /jezeli dotyczy/

.r) CEIDG: ../jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

stronawww: (jezeli jest), telefon: fax:

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

(jezeH jest)

/dotyczy wadium wniesionego wpieniqdzu/

1. W nawiazaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maja,cym za przedmiot zapwjektowanie

i wykonatiie karuzelowego systemu sMadowania dokumentdw w budynka Slqskiego OW NFZ w

Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) - zakup 2 szt. urzqdzeh karuzelowego systemu

sktadowania dokumentdw, oferujemy wykonanie dla Slaskiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ calego

zamowienia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen? oferty;

cena netto zl + wartosc 23% podatku VAT —

zlbrutto (cena brutto),

la. Na ww. cen? sklada si^ cena dokumentacji projektowej w kwocie zt netto*

zt brutto

*podana cena dokumentacji nie moze przekroczyc 5% ceny netto calego zamowienia (powyzej)
UWAGA!

Wvkonawca nie doUcza do podanvch cen podatku VAT. iezeU obowiqzek—podatkowy spoczywa
na Zamawiaiqcym -patrz pkt XII pkt 3 SIWZ oraz wzor informaeii. o ktdrej mowa w art. 91 ust. 3a pzp.
W takiei' sytuacii cenq oferdwanq przez Wykonawcy b^dzie cena wskazana—jako—netto,— czyli bez podatku

■ od towarow i ustuy. Ninieisze dotyczy rowniez Szczeyotowego kosztorysu ofertowego^

a
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2. Oswiadczatny, iz zobowi^zujemy si^ do opracowania i dostatczenia dokumentacji projektowej w terniinie do 14
dni liczj^c od dnia zawarcia umoA!^, z wyjjitkiem kosztorysu powykonawczego, ktorego termin dos.tarczenia
okresla wzor umowy.

Pozostai^ cz^sc przedmiotxi umowy zobowi^zujemy si^ wykonac w terminie do dnia 20.12.2019 r.

Protokolarne przekazanie frontu: robot nast^pi w dniu dostarczenia przez Zamawiajj^cego Wykonawcy
uprawomocnionej decyzji o pozwqleniu na budow?.

Wykonawca zobowi^izuje si? zrealizowac umow? w xz?sci dotycZ£(.cej wykonania robot budowlanych wedle
-  harmonogramu robot (kolejnosci robot) uzgbdnionego niezwiocznie ' po przekazaniu frontu robot.

Harrnonogram robot winien zostac uzgodniony w formie pisernnej. Harmoriogram robot b?dzie miai charakter
.  ruchomy, co oznacza mozliwosc zmiany kolejnoki robot przyj?tej w harmonogramie na uzasadniony wniosek

kazdej ze Stron umowy.

W terminie do 3 dni roboczych liczq.c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obbwi^zany jest przedstawic
Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okreslonych
we wzorze. umowy.

Kwesti? terminow i zasad wykonania przedmiotu zamowienia szczegoiowo opisuje wzor umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje terminywynikaj^ce ze wzoru umowy.

3. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? udzieKc 36-niiesi?cznej gwarancji i r?kojmi za, wady. przedmiotu
zamowierda, tj. na wykonane prace projektowe oraz roboty budowlane, a takze na pozostale elementy
zamowienia, ktore mozna-obj^c gwarancji i r?kojnii^ za wady, na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

Bieg okresu gwarancji i r?kojrhi za^ wady, rozpoczyna si? pd dnia podpisania protokolu odbiom robot
budowlanych, kohczy zas wraz z uplywem 36 miesi?cy licz^c od dnia podpisania protokolu kohcowego.

4. Oswiadczamy, ze akcepmjemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy.
5. Osysdadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okjes 30 dni. Bieg zwi^zania -ofertq^

rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? z SIWZ i nie wnosimy do hiej zastrzezen oraz, ze zdobylismy informacje
niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przjrpadku
wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zama-^aj^cego okreslonymi w SIWZ
oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi normarxd i przepisarni prawa.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umo"^ wraz z zal^cznildem - wzorem Umowy o zachowaniu
poufiipsci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujerny si? w przypadku wyboru naszej oferty do
zawaTcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow, w miejscu i termime wyznaczonym przez
Zamawiaj^cego.

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

Lp. Gzesc zamoydenia Firma Podwykonawey

•

■
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* nalezy wypeteic tylko w przypadku zamiaru wykonywania zamowienia z udzialem podwykonawcy (podwykonawcow),
wskazuj^c cz^^6 zamdwienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powerzyd podwykonawcy oraz firm?
podwykonawcy.

9. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac/nie b^dziemy polegac** na zasobach
innego podmiotu w zakresie dotycz^cym sytuacji finansowej (posiadanie srodkow finansowych lub zdolnoki
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, iz upowaznienie osob reprezentaij^^cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu (w tym
podpisuj^cych ofert?/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast?puj^cego dokumentu***:

1) KRS □
2) CEIDG □
3) peinomocnictwa □

zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez psoby odpowiedmo umocowane.
****naleiy zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

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

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

12. Oswiadczamy, ze wypelniUsmy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Ro;(por^^d^enia
Parldmentu Europejskiego i Ratpi (UE) 2016!679 t^dnia 27 kivietnia 2016 r. w spraivie ochronj osoh fî c^^nych w
s^pr^tipunpniem datych osobonych i w sprawh sivobodnspp prt^epijwu takich dcit^ch ora^^ uchyknia dynhtjwy 95j46jVdE
(Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia pubKcznego w niniejszym
post?powaniu.****

**♦* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotycz^tcych lub zachodzi wyl^czenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.
14 ust. 5 RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. wowczas naleiy wykre^lic tresc oswiadczenia
albo wpisac NIE DOTYCZY.

13. 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
zamowienia pubUcznego nr 14/pn/2019, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuj?
si?/zobowi^zujemy si? do: .

I  1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas reaUzacji umowy,
przedmiotem ktorej b?dzie robota budowlana polegaj^ca na zaprojektowaniu i wykonaniu
kafuzelOw^go systemu skladowania dokumentow w budynku Sl^sldcgo OW NFZ w Katowicach
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ul. Kossutha 13 (budynek A) - zakup 2 szt. urz^dzen karuzelowego systemu skladowania
dokumentow, w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy,
niezaleznie od formy w jakiej zostaiy mi/nam przekazane,

2) Avykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu
realizacji umowy.

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

n-

Dejinig^ matego ora\ mdniego prs^dsi^biorQi, a taks(e mikroprt^tdsi^bioriy ^wiera ustawa ̂  dnia 06.03.2018 r. Pram pn^edsiibiorcdw
(D^.U. 2018.646). Zgodnie ̂ art. 7 ust.1 pkt 1-pkt 3 cyt. ustawy u^Uwustawie okreslenia o^nac^ajci:
1) tnikroprzedsipbiorca - pt^dsiibion^, ktory w co najmnkj jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych speinial tcic^nie naskpujuce
warunki:

a) syitrudniai sredniorocvpie mniej ni\ 10 pracownikotv ora^
b) osicfgneii roc^ny obrot netto ̂  spr^eda^ towarow, wyrohSw i us tug orai^ operagifinansonych niept^kracsajciy rownowartosd w s^iotych 2
milionow euro, tub sumy aktywowjego bilansu spors^dvpnego na konisc jednego ̂  yt ch lat nie ptypkroc;yiy rownowartosd w ̂op/ch 2 milionow
euro; ■■

2) maty przedsi^biorca ̂  pi^dsi^biorc^, ktory w co ncymniejjednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych speinial Icicsqiie nast^pujcice
warunki:

a) t(atrudnial sredniorocspiie mniej m\ 50 pracownikow qra\

b) osiqgneil-roc:(ny obrot netto t^e sprvpda^ towarow, uyrobdw i uslug orae^ operagi finansonych nieprvpkracspijciy rownowartosd w sjotych 10
milionow euro, lub sumy aktywowjego bilansu spotycidt^nego na koniecjednego ̂  tych lat nie pnykrocryly rownowartosd w r^lotych 10 milionow
euro - i ktory nie jest mikroprrydskbiorcci;

3) stedni przedsi^biorca - pryedskbiorci, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych speinial Icicr^ie nastqpujcice
warunki:

a) opitrudnial sredniorocspie mniej ni\ 250 pracownikow orav;^
b).osicignril roc^ny obrot netto op sprsyedaly-towarow, uyrobdw i uslug orar;^x.operagifinansonych nieprvpkracopjcicy rownowartosd w ojotych 50
miliondw euro, lub sumy aktywdwjego bilansu sporspfivpnego na koniecjednego ̂  tych lat nie proekrocrpyly rdwnowartosd w ojotych 43 miliondw
euro

- i ktdry nie jest mikropropdskbiorcci ani malym prrpdskbiorcci.

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

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

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

3) zobowi^zanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia - jezek dotyczy

4) peinomocnictwo osob reprezentujacych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)
— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

5) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

- oswiadczenie o przynaleznosci albo braku ptzynaleznosci do tej samej gmpy kapitatowej
Wykonawca sktada w terminie 3 dni od zatnieszczenia informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5pzp
na stronie internetowej www.nfz-katowice.pl

Data

Imi^ i nazwdsko upeltiomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

jodpis

mgr Teresa Uzdowska
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UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^sldm Qddzialem Wojewodzkim z siedzibq, w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, reprezeritowanytn przez:

i  — Sl^skiego .Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala: na podstawie pelnomocnictwa nr z dnia
(kopia w zat^czeniu),

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

z  siedzib^, w , adres: , wpisanym do

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

-  , zwanym dalej „Wykonawc^"s

o tresci nast^puj^cej:

n  §1
Przedmiot umowy

1. Zamawiaj^tcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania robot? budowlan^ polegaj^c^
na zaprojektowaniu i wykonaniu karuzelowego systemu skladowania dokumentow w budynku
Sl^skiego OW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) - zakup 2 szt. urzjtdzeh
karuzelowego systemu. skladowania dokumentow, zgodnie z opisem przedmiotu umowy
stanowistcym zait^cznik nr 1 do umowy — Program funkcjonalno—uzytkowy (zwany takze
„Programem" lub „PFU").

Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie. robot budowlanych, montaz oraz
uruchornienie urz^dzeh.karuzelowego systemu skladowania dokumentow w obiekcie Sl^sMego OW
NFZ przy ul. Kossutha 13. w Katowicach, zgodnie z zasadami okredonymi w niniejszej umbwie.
Wykonawca odpowiada za zaprojektowanie i wykonanie zamowienia zgodnie z obowiftzuj^cymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz w- taki sposob, aby byl on kompletny i spelnial
wszystkie wymagane w SIWZ funkcje i zadania. Wykonawca zobowi^zany b?dzie rowniez
do przeszkolenia pracownikow Zamawiaj^cego w zakresie obslugi urz^dzenia.

2. Strony zgodnie przyjmuje iz w przypadku wystapienia rozbieznosci interpretacyjnych (sprzecznosci,
roznic merytorycznych) w zwia,zku z Programem funkcjonalno-uzytkowym, rozstrzyga pozostala
tresc umowy.

3. Strony zgodnie stwierdzaj^ iz NFZ jest wlascicielem obiektu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
i Zamawiaja,cy ma prawo do wykonywania w nim robot budowlanych stanowia,cych przedmiot
niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si? do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z oferta. Wykonawcy zlozona,
w zamowieniu nr ■14/pn/2019 w sposob odpowiadaja,cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie .
z obowiazuja,cymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowi^zuja^cych
norm odnosza^cych si? do przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowia.zuje si? zrealizowac umow? wg kolejnosci-robot uzgodnionej z osobami
I  wskazanymi w §5 ust.l umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) wyhagrodzenie umowne brutto, w tym koszty przygotowania, wykonania i odbioru robot

budowlanych. b?da,cych przedmiotem umowy zostaly okredone w oparciu o pelna, i wyczerpuj^ca;
wiedz? na temat przediniotu umowy;
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2) wszystkie odpady zwi^zane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym gruz, dcewno, tworzywa,
metale oraz pozcstale odpady, zostan^ usuni^te lub poddane utylizacji przez Wykonawc? na jego
koszt, zgodnie z obowi^zuj£i,cymi w tym zakresie przepisami prawa.

7. Wykonawc'a zobowi^zuje si? wykonac w ramach wynagrodzenia- umownego wszystkie roboty

budowlane, ktore sq. niezb?dne (konieczne) do peinej realizacji przedmiotu umowy.

n

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

dokumentacji projektowej oraz intiych dokumentow wyspecyfikowanych ponizej, zwanych dale]

l^cznie „dokumentacj^projektpw^" b^dz „dokumentami projektowymi", tj.:

a) Projektu Budowlano-Wykonawczego (sporz^dzonego jako jedno opracowanie), w tym

planow, rysunkpw lub innych dokumentow umozliwiaj^cych jednoznaczne okreslenie rodzaju

•  i zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowah i dokladnej lokalizacji ich

wykonywania;

b) przedrhiaru robot;

c) kosztorysu inwestorskiego szczegoiowego;

d) kosztorysu powykonawczego;

e) innych projektow, pozwoleh, uzgodnieh i opinii, jesli bed^wymagane odr?bnymi przepisami.

Dokumentacja projektowa sporz^dzana odpowiednio do etapu realiZacji umowy winna'bye opatrzona

pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy, ze jest kornpletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma sluzyc;
zgodna z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jezeli w ttakcie realizacji robot zgodnie z opracowan^ dokumentacja projektow% zajdzie koniecznosc
wykonania dpdatkowej dokumentacji uzupelniajq,cej niezbednej dla reaUzacji robot, Wykonawca
zobowi^zuje si? wykonac t? dokumentacj? na wlasny koszt.

9. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, ze opracpwana i dostarczona Zamawiaj^cemu

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

autorskich, praw do znakow towarowych, patentoW, dobr- osobistych oraz, ze Wykonawca pionosi
z tego tytulu calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^ i finansow^.

10. Z dniem podpisania protokotu odbioru dokumentagiprojektowej, na Zamawiaj^cego przechodz^ wszelkie

maj^tkowe prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji do wykonanej dokurnentacji,

a w szczegolnosci:

a) prawo do korzystariia i wykorzystywania dokumentacji projektowej w calosci lub w cz?sci,
w tym do korzystania z przyj?tych w niej rozwi^zah projektowych;

b) prawo do modyfikacji dokumentacji projektowej;

c) prawo do udost?pnienia dokumentacji projektowej w dowolnej fornaie osobom trzecim, w tym
rowniez do publicznego udost?pnienia na przyklad poprzez pubUkacj? na stronie internetowej,

jezeli zajdzie taka potrzeba;

d) prawo do powielania dokumentacji projektowej w calosci lub w cz?sci w dowolnej fortpie,

technice oraz ilosci egzemplarzy;

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

W przypadku kosztorysu powykonawczego, przejscie maj^tkowych ' praw autorskich na
Zamawiajftcego w zakresie wskazanym w zdaniu powyzej, nastqpi z dniem podpisania protokotow
potwierdzaj^cych odbior ww. dokumentow.
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11. Po dniu, o ktorym mowa w ust.lO, Wykonawca bedzle dysponowal w imieniu Zamawiaj^cego

ww. prawami autorskimi jedynie do ezasu zakonczenia reaHzacji umowy, a takze na potrzeby realizacji

uprawnien z tytuiu gwaranqi i r^kojmi za wady oraZ' jedynie w zakresie do tego niezb?dnym.

12. Wszystkie bcencje na oprograniowanie dostarczone w ramacb, niniejszej umowy zostaj% udzielone

Zamawiaj^cemu na czas nieoznaczony. W okresie obowi^zywania gwarancji, Wykonawca ma

obowi^zek dostarczac i wdrazac najnowsze jego wersje oraz wymagane poprawki i aktualizacje.

13. Wykonawca zobowi^zuje si? przekazac wszelkie ewentnalne dokumenty Hcencyjne, a takze

ewentualne nosniki CD lub DVD zwi^,zane z przedmiotem umowy jednej z osob wskazanych w §5

ust.l umowy.

n"

§2

Podwykonawstwo.

1. 'Wykonawca oswiadcza,. iz zamierza wykonac niniejsz^ umow? bez udzialu/z -udziaiem
podwykonawcy/6w w zakiesie wskazanym w ofercie Wykohawcy- zlozonej w zamowieniu"

nr , tj. Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy/om: *
- robot? budowlan^polegajq^c^na , ./
- dostaw? polegaj^cq, na /
- using? polegaj^cq^ na ,... i ,

ktor^ wykona: '. /ftrmaj na^^wa podwykonawty!.
Pozostale/Wszystkie* roboty budowlane, dostawy oraz uslugi stanowi^ee przedmiot zamowienia
Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.-

* Sicpisy ̂ (ostanq, wypetnione stosownie do oferty Wykonamy r(toi(onej w ̂mdwieniu nr
2. Wykonawca zobowi^zuje si? zawrzec z podwykonawc^ w 'zakresie, cz?sci zamowienia okre^onej
w ust.l, umow? w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyi^cznie
wykonanie^ odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub uslug, ktore sci^e odpowiadaj^ cz?sci
zamowienia okreslonego umow^ zawart^, pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzaj^cy zawrzec umow?
o podwykonawstwo, ktorej przediniotem roboty budowlane, zobowi^zuje si?,- w trakcie
reaUzaCji przediniotu niniejszej umowy, do przedlozenia - Zamawiaj^cemu projektu- umowy
o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz ich wycen^
nawi^zuj^c^ do cen uj?tych w szczegolowym kosztorysie inwestorskim opracowanym przez
Wykonawc? -w ramacb dokumentacji projektowej, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowi^zany dol^czyc zgod? Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgpdnej z projektem umowy. .

4. Zamawiajttcy w terminie 14 dni bczs^,c od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemnej zastrzeieii do
projektu tejze umowy, jezeli:

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

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyl^cznie wykonanie robot budowlanych, ktore
scisle odpowiadaj^ cz?sci zamqwienia okreslonego umow^, zawart^ porhi?dzy Zamawiajq^cym
a Wykonawcy

2). wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej. porni?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy

. i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w niniejszej
■  umpwie Praz standardpm deklarowanym w pfercie Wykpnawcy,

-3). okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
• umowy o podwykonawstwo, nie ■b?dzie krotszy pd okresu, odpowiedzialnosci za wady
- przedmiotu iimowy Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego,

-  3
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4) pod-v^konawca lub dalszy podwykonawca zobowi^zani do niezwlocznego przedstawiania
Zamawiaj^cemu na-jego z^danie dokumentow,- oswiadczen i wyjasnien dotycz^cj^ch. realizacji ■

umowy o podwykoriawstwo, ■ "

5) nie zapewnia. udzialu Zamawiaj^cego w odbiorach robot budowlanych: realizbwanych przez .
podwykonawcow lub odpowiednio dalszyeh-podwykonawcow, zgodnie z §3,ust.l5 niniejszej

umowy; ■ ■

6) umowa o podwykonawstwo.nie moze zawierac postanowien: '

- uzalezniaj^cych uzyskanife przez podwykonawc? lub dalszego podwykonawc? zaplaty od
Wykouawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo' od zaplaty

■  ■ przez ZarnaTOaj^cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawc?

■  , " wynagrodzenia podwykonawcy;,

.  - uzalezniajq.cych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o pod\yykonaws!two ■

. przez Wykonawc? podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania unlowy

Wykonawcy przez Zamawiaj^cego; • , ,

- stanowi^cych, iz termin realizacji robot budowlanych w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy

' niz przewidywany dla wykonania tych robot w niniejszej umowie;

-  stanowi^cych sposob rozliczeh za wykonane roboty uniemozliwiajq.cy rozUczenie tych robot
popiiedzy ZamaWaj^cym a Wykonawcy, na podstawie niniejszej urnowy.

b) 'gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w.ust.13..

;5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej. zastrzezeh do jprZedlozonego projektu
-  umOwy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq, roboty budowlane, w ternlinie okreslonym

w ust.4, uwaza si? za akceptacje projektu umowy przez Zarnawiaj'acego.

' 6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na- roboty budowkiie
zobowiazany jest pfzedlozyc Zainawiajacemu posWadczona za zgodnosc z oryginalem kopif
zawattej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmiany), ktorej przedmiotem s^ roboty
budowlane, w terrninie 7 dni od-dnia jej zawarcia.

7. Zamawiaj^cy w terminie 14 dni Ucz^c od dnia dtrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust.6, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy,
w przypadkach, o ktorych niGwa w ust.4 lit. a) lub Ut. b). ' ,

8.' Niezgloszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej sprzeciwu" do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo,' ktorej przediniotem s^ roboty budowlane, w terrninie okreslonym w ust.7,

"  ■ uwaza si? za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

,9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zarnowienia na roboty budowlane
zobowiazany jest pfzedlozyc Zamawiajacemu pos'wiadezona za Zgodnosc z oryginalem kopi^
Zawattej urnowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dpstawy Itib usfugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezehiem postanowien ust. 10.

10. Obowiazek, o ktorym mowa w ust.9, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz-
' 0,5% wartosci niniejszej umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia calkowitego umowy .okreslonego w §7 ust.l
umowy - ceny oferty), a takze umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot jest inny niz polegajacy
na opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowej badz dostawie urzadzeh karuzelowego
systemu skladowania dokumentow. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniii poprzedzajacym,, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wi^kszej niz 50.000,00 zlotyeh brutto.

11. W przypadku, o ktorym mowa w,ust.9, jezeii tefmin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okredony

w ,ust.l3, Zamawiajacy informuje.o tym Wykohawce i wzywa go do doproWadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

,  _^2. Postanpwienia ust.l-ust.ll stosuje sic odpowiednio do zmian projektu umowy lub umowy

6 .podwykonawstwo.
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13.Termin zap4aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze bye diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlanej,

z zastrzezeniem, ze w momencie w}^l:aty wynagrodzenia- na rzecz Wykonawcy, wszelMe naleznosci

na rzecz podwykonawcy zostanq^uregulowane w calosci.

14. Wykonanie czgsci przedmiotu urnowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci i zobowi^zan wynikaj^cych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za wszelkie dzialania b^dz zaniechania, .w tym uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (dalszego

podwykonawcy) jak za wiasne dzialania ba,dz zaniechania. Wykonawca w szczegolnosci ponosi'

-wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnosc zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz

kodeksu cywilnego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic podwykonawcy reaUzacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy niezwiocznego usuni^cia (np. z terenu budowy)
podwykonawcy lub dalszego podwj^konawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac takiego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10.

17. Zamawiajacy, moze zadac od Wykonawcy zmiany lub odsuniycia podwykonawcy lub. dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie reaUzacji przedmiotu umowy, jezeU sprzyt
techniczny, osoby i kwaUfikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,. nie

daja rykojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow reaUzacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na z^danie Zamawiajacego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy, jezeU dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajapostanowienia niniejszej umowy.

18.W trakcie reaUzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzic podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
Wykonawcy zlozqnej w zamowieniu nr 14/pn/2019.

19.JezeU ztniana albo rezygnacja z pod"w^konawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal siy, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien pubUcznych,
w celu wykazania spelniania warunku udzialu w postypowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal siy w trakcie
postypowania o udzielenie zamowienia (14/pn/2019).

20. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy badz
wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 14/pn/2019, winno nastapic w drodze pisemnego aneksu do umowy.

21. W zwiazku z tym, iz robota budowlana objyta przedmiotem umowy bydzie wykonywana w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sa juz znane, podal nazwy albo inuona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca zobowiazuje siy zawiadamiac Zamawiajacego
o wszelldch zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie reaUzacji umowy,
a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza pqwierzyc realizacjy roboty budowlanej (jezeU dotyczy).
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22. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopia, umowy
o podwykonawstwo dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, potwierdzaj^Gy, ze osoby zawieraj^ce umow? w imieniu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy posiadaj^ uprawnienia do jego reprezentacji.

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

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

zmiana- tej urndwy, w tym znaiana zaloresu zadan okreslonych t^ umowa wymaga ponownej akceptacji

Zamawiajacego w tiybie 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 urnowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich.-zmiany sporzadzane sa w j?zyku

obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zpbowiazany zalaczyc do

przedkladanego prpjekm jego tluiilaczenie na j?zyk polski, a w przypadku kopii umowy

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

26. Do zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami odpowiednie
zastosowanie znajdapostanowienia niniejszej umowy.

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

n

§3

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiazuje si? zrealizowac umow? z zachowaniem ponizszych terminow.

2. Wykonawca zobowiazuje si? do opracowania i dostarczenia dpkumentacji projektowej w terminie do

14 dni licz^c od dnia zawarcia umowy, z wyj^tkiem kosztorysu powykonawczego, ktorego termin

dostarczenia okresla ust.l3 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca zobowi^zany b?dzie na biez^co informowac Zama^aj^cego o przebiegu opracowywania

dokumentacji projektowej w celu usprawnienia procesu, akceptacji dokumentow, w tym

szczegolowego kosztorysu inwestorskiego, przez Zamawiaj^cego.

' 4. .Zamawiaj^cy zobowiazuje si? dokonac akceptacji dokumentacji b^dz zglosic ewentualne uwagi do

dokumentacji niezwlocznie po dostarczeniu dokumentacji projektowej przez Wykonawc?.

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

6. Wszelkie uwagi do dokumentacji projektowej Zamawiaj^cy przekazuje poczt^ elektroniczn^ na adres

mailowy Wykonawcy: ; na z^danie Wykonawcy Zamawiaj^cy potwierdzi je na

pismie.

7. Zaakceptowanie przez Zamawiaj^cego dokumentacji- projektowej (poza kosztorysem

powykonawczym) zostanie potwierdzone podpisaniem protokdu odbioru dokurnentacji

projektowej.

8. W ci^u 3 dni od dnia podpisania protokolu odbioru dokumentacji projektowej, Zamawiajq,cy

dokona jej uzgodnienia i w przypadku braku zastrzezen, zatwierdzi j^ i zlozy wniosek o, wydanie

decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budow?.

9. Calosc przedmiom umowy Wykonawca zobowiazuje si? wykonac w terminie do 20.12.2019 r.,

z zastrzezeniem ust.lO.

10. W symacji niezakonczenia realizacji umo-wy do dnia 21.01.2020 r., w zaleznosci od powodow

niezakonczenia umowy w tym terminie, zastosowanie znajdzie odpowiednio §4 ust.B lit.a albo Ht. b
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umowy.

11. Protokolarne przekazanie frontu robot nast^i w dniu dostarczenia przez Zamawiaj^cego Wykonawcy

uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budow?.

12. Wykonawca zobowi^zuje si? zreaHzowac uinow? w cz?sci dotycz^cej wykonania robot budowlanych

wedle harmonogramu robot (kolejnosd robot) uzgodnionego niezwlocznie po przekazaniu frontu

robot z osobami wskazanymi w §5 ust.l umowy. Harmonogram robot winien zostac uzgodniony

w formie pisemnej. Harmonogram robot b?dzie mial charakter ruchomy, co oznacza mozUwosc

zmiany kolejnosd robot przyjetej w harmonogramie na uzasadniony wniosek kazdej ze Stron. Zmiana

taka b?dzie dokonywana w trybie roboczych uzgodnien przez osoby wskazane w §5 ust.l i ust.3

umowy z udzialem kierownika budowy, o ktorym mowa w §5 ust.5 umowy.

13. Wykonanie robot budowlanych zostanie potwierdzone przez Strony protokol'em odbioru robot

budowlanych. Zamawiaj^cy zobowi^zany b?dzie dokonac powyzszego odbioru bez zb?dnej zwloki,

nie pozniej jednak niz w terminie do 2 dni roboczych licz^c od daty zgloszenia gotowosci do odbiom

przez Wykonawc?., Protokol winien takze wskazywac numery seryjne zainstalowanych urz^dzeh wraz

z cenami jednostkowymi. Wraz ze zgioszeniem gotowosci do odbiom robot Wykonawca zobowi^zuje

si? przedlozyc Zamawiaj^cemu kosztorys powykonawczy. Fakt dostarczenia kosztorysu

powykdnawczego zostanie stwierdzony w protokole odbiom robot budowlanych.

14. Przed dokonaniem protokolarnego odbiom robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?

przeprowadzic pomiary elektryczne w obecnosci co najmniej jednej z osob, o ktprych mowa w §5

ust.l umowy. Wyniki pomiarow winny zostac zal^czone do protokolu odbiom robot budowlanych
jako jego integralna cz?sc.

15. Wykonawca zobowi^zuje si? przeszkolic wytypowanychpracownikow Zamawiaj^cego (nie wi?cej niz

4 osoby) z zakresu obslugi urz^dzeh w dniu podpisania protokolu odbiom robot budowlanych,

CO winno zostac stwierdzone w protokole.

16. Nalezyte zreaHzowanie calej umowy zostanie potwierdzone protokolem koiicowym, ktory b?dzie

stanowil podstaw? do dokonania zwrotu cz?sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie

z zasadami przyj?tymi w niniejszej umpwie. Podstaw^ dla podpisania protokolu kohcowego b?d^

protokoly wymienione powyzej. Protokol kohcowy winien zostac podpisany bez zb?dnej zwloki.

17. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo udzialu we wszystkich odbiorach robot budowlanych
reaUzowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiaj^cego umow o podwykonawstwo na

roboty biidowlane, przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz do zglaszania uwag

i zastrzezeh w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania

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

Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych terminach odbiom robot budowlanych reaUzowanych

przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, z fakim wyprzedzeniem,

aby umozUwic Zamawiaj^cemu faktyczny udzial w odbiorach.

18. Wykonawca zobowij^zuje si? dostarczyc dokumentacj? projektow^ w formie pisemnej

(4 egzemplarze) praz na nosniku CD lub DVD umozUwiaj^cym odczyt w formatach „.ath" (dot.
kosztorysdw), „.dwg" (dotyczy rysunkow, rzutow etc.) oraz „.pdf'.

19. Najpdzniej w dniu podpisania protokolu odbiom robdt budowlanych Wykonawca zoboyd^zuje si?
pfzekazac Zamawiaj^cemu wszellde dokumenty techniczno-mchowe niezb?dne do prawidlowego
uzytkowania urz^dzeh (lub instalacji), w tym wszellde instrukcje uzytkowe oraz instmkcje obslugi.

20. Przez dni robocze, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku do
pi^tku,- za y^^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.
Protokoly/lo ktorych mowa w niniejszej umowie, zobowi^zuje si? przygotowac Zamawiaj^cy.

7



Nr zamowienia: 14/pn/2019 wzor umbwy

■22. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisywania protokoiow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,
ze strony Zamawiaj^cego upowaznione osoby wskazane w §5 ust.l umo-wy; ze strony Wykonawcy
zas osoba lub osoby wskazane w §5 ust.3 umowy.
Ppza. odbiorami opisanymi w- niniejszym paragrafie osoby -wskazane w §5 ust.l .umpwy
upowazniptie's^ dp dokonywania w ranaaeh niniejszej umpwy rowmez odbiorow robot zanikaj^cych,
czy ulegaj^-cych zakryciu, jezeli takie wyst^piq, w toku reaUzacji przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuk^
budowlan^ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

23. W celu dokumentowania przebiegu realizacji umowy (rpbpty budowlanej) Zaffiawiaj^.q^ wymaga
prowadzenia przez Wykonawcy dziennika budowy (dokumentu rejestrujacego przebieg robot).

^IJNajpoiniej w, dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosd od tego, czy
dana ospba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawcg) przedlozy Zamawajacemu
(j.ednej z os6b wskazanych w §5 . ust.l umowy) oswiadczenie, iz osoby wykonujace w ramach
niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o ptac^, b?da zatrudnione na podstawie umowy o pfac?
w rozumieniu kodeksu pracy w calyrn okresie reahzacji umowy. Kompletne oswiadczenie winno
zawierac rowniez wykaz osob (imi? i nazwisko) zatrudnionych na podstawie umowy o prac^ wraz ze
wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres obowiazkow pracownika) oraz wraz ze
wskazaniem daty zawarcia umpwy o prac? i rodzaju umowy o prac?, dokladhe okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie,. dat? ziozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlpzenia
oswiadczenia w imi.eniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osob zarownp pod katem
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod katem
mozliwosci realizacji umowy z udzialem osob w liczbie wynikajacej z wykazu.

Niezlozenie kpmpletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub
pod-wykonawc?) u'prawnia Zamawiajacego do rozwiazania umowy oraz naliczenia Wykonawcy. kary
umownej w wysokosci okreslonej w §12 ust.l lit.a umowy, jezeh Wykonawca (lub ppd-wykonawca)
pomimo wyznaczenia dpdaticowego terminu, nie zlozyl wyrnaganego kompletnego oswiadczenia.

Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie
si? w-szystkie czynnosci fizyczne, tj. prace budowlane, prace instalacyjne, prace elektryczne, opisane w PFU
(w tym prace demontazowe, mohtazowe, modyfikacja instalacji, przeszkolenie pracownikow), a takze w
dokumentacji projektowej, wykonywane bezposrednio przez pracownikow fizycznych uczestniczacych po
stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robot budowlanych (uslug) obj?tych
przedmiotem zamowienia, wyl^czeniem'czynnosci polegajacych na dostawie oraz transporcie (kierpwcy).
Niniejszy obowiazek nie dotyczy zatem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, inne osoby
pelniace samodzielne funkcje techriiczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.,07.1994 r.
PraWo budowlane, osoby z uprawnieniami do projektowania (dokumentacja projektorya), osoby pelniace
nadzor- autorski, osoby z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzeh, instalacji i sieci na stanowisku
dozoru, a takze nie obejmuje przypadkow osobistego swiadczenia przez przedsi?biorc? prowadz^cego 1-

■ osobowa, dzialalnosc gospodarcz^.
Wymog-Zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy . Prawo
zamowien pubHcznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszego zamowienia
(umowy) na rpboty budowlane, nie zas w okresie gwarancji i r?k6jmi za wady.

25. Zamawiajacy zastrzega sobie- nast?pujace -uprawnierda w zakresie kontroU speiniarna przez
[ Wykpn'awc? (lub podwykonawc?) -wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy.Prawo zamowien
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publicznych, dokumentowanych za poinoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.22):'

a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginaiem kopii umowy o prac? Zatrudnionego'

pracownika;

b) ■ mozliwosc z^dania innych dokumentow, np. dokumentow potwierdzajq^cych oplacanie skladek .

- / ma ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z ̂tulu zatmdnieiiia na podstawie umowy o pracg (wraz

z infbrmacj^ o kczbie odprowadzonych skladek) w "postaci zaswiadczenia wlasciwego oddzialu

ZUS lub dowodow pot\werdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczen;
- zawieraj^cych informacje,. w tym dane osobowe,;niezb?dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy 0 prac?, w szczegolnosci i nazwisko zatrudnionego pracownika,- dat? zawarcia umowy o

prac?, rodzaj umowy o prac? oraz zakres obowi^^zkow pracownika;

c) mozliwosc zwrocenia si? do Panstwowej. Inspekcji-Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroU w

przypadku powzi?cia w^tpUwosci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przediozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie ■

Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia y^mogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob -^konuji^cych
w trakcie reaUzacji umowy czynnosci, co do kto^ch przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

,  §4 - ■
1. Umowa niniejsza b?dzie mogla ulec zmianie w zakresie terminu wykonania uihowy w przypadku

wyst^pienia nast^pujacych przeszkod w jej reaUzacji:
a) w przypadku" zaismieiiia okoUcznoki sily wyzszej w rpzuniieniu -przyj?tym w" dokt^nie

i orzecznictwie (zdarzenie zewn?trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zappbiezenia
jego skutkom), takicH jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne dzialania, przyrody, zamiesZki
uUczne, jezeU uniemozUwia to wykonywanie robot budowlanych.

W takim przypadku, o pkoUcznosciach, o ktorych mowa powyzej -oraz ich wplywie na wykonanie,
umowy Wykonawca zobowia^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaji^cego na pisnUe oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwaUfikacji zdarzenia, na jalde powoiuje si?
Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na mozUwosc prowadzenia robot.

" b) w przypadku zaistnienia okoUcznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego " spowodowanych
warunkami organizacyjnymi, finansowymi b%dz innymi okoUcznqsciami, przez ktore nalezy.
rozumiec sytuacje zwi^zane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwolen,
uzgodhieii etc., jezeU uniemozUwia to wykonywanie robot budowlanych.

2. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okoUcznosci (ust. 1 Ut. a lub Ut. b),. termin
wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb?dny do usuni?cia lub ust^pienia
przeszkody w wykonywaruu robot. Od pierwszego dnia roboczego nast?pujstc?go-po dniu usuni?cia
lub ust^ienia przeszkody bieg terminu reaUzacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.

3.- Zawieszenie terminu reaUzacji robot budowlanych b?dzie wymagalo pisemnego potwierdzehia przez
Zainawiaj^cegp na protokole zawieszenia okreslaj;i,cym w szczeg61nosci.dat? rozpocz?cia okresu
zawieszenia, podpisanym przez Zama"siUaj^cego oraZ Wykonawc?.

4. Kazdorazowe zawieszenie robot zostanie rowniez odnotowane w dziennikti budowy i potwierdzone

wpisami w kolejnych dniach az do usuni?cia lub ustapienia przeszkody.
5. Po usuni?ciu lub ust^pieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporz^dzq, pisempy aneks-do umpwy

wskazuj^cy okres trwania! Zawieszenia reaUzacji robot budowlanych oraz okreslajacy termin pozostaly
do zakohczenia reaUzacji umowy. . ' .

6. Wystapienie przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu reaUzacji robot
budowlanych/ako caloki; przeszkoda mbze zatem dotyczyc cz?sei reaUzowanych robot, co.nie
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wyklucza prowadzenia robot budowlanych w pozostaiym zakresie. Niezaleznie od . zakresu

zawieszenia, zapisy ust. 1-5 znajd^, odpowiednie zastosowanie.

7. Zasady przyjgte w ust. 2-4 znajd^ odpowiednie zastosowanie w przypadku zawieszenia ternainu

■  : opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w §3 ust.2 umowy.
8. Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze srodkow inwestycyjnych roku 2019, Zamawiaj^cy

zastrzega, iz:

a) w sytuacji niezakonczenia realizacji umowy do dnia 21.01.2020 r. z powodu niedotrzymania terminow

reaUzacji umowy przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moze skotzystac z prawa do rozwi^zania umowy

z zachowaniem zasad okreslonych w §12 ust.S umowy oraz do nakczenia Wykonawcy kary umownej

w wysokosci 5% wyna^odzenia caikowitego umowy okreslonego w §7 ust.1 urnowy.

b) w sytuacji niezakonczenia realizacji umowy do dnia 21.01.2020 r. z powodu innego niz wskazany pod

lit. a, a takze, jezeU w przypadku, o ktorym mowa pod lit. a, Zamawiaj^cy nie skorzysta z prawa do
rozwi^zania umowy, Zamawiaj^cy dokona inwentaryzacji prac oraz oceny ich zaawansowania wedlug
stanu na dzien 21.01.2020 r. w oparciu o szczegolowy kosztprys inwestorski skiadaj^cy si? na

- dokumentacj? projektow% Stosownie dp powyzszego Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy
wynagrpdzenie za faktycznie wykonany zakres umowy, nie wi?cej jednak niz 80% kwoty
wynagrodzenia caikowitego urnowy (przy uwzglpdnieniu zaplaty za dokumentacj? projektow^, nawe.t
w przypadku, gdyby wartosc wykonanych na dzien 21.01.2020 r. prac przekroczyla poziom
procentowy wskazany w zdaniu poprzednim.

Podstawq, zaplaty - obok faktury VAT wystawibnej i dostarczonej przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu
nie pozniej niz w dniu 24.01.2020 r., z zastrzezeniem konsekwencji niedotrzymania ww. terminu
wskazanych w §8 ust. 3 umowy, bpdzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na dzien 21.01.2020 r.,
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 terrninu realizacji robot
budowlanych b?dzie kontynuowany od pierwszego dnia roboczego nast?puj^cego po dniu usunipcia
lub ust^ienia przeszkody, a wi?c po uzyskaniu przez Zamawiaj^cego srodkow Snansowych na rok

-  2020 na reaUzacj? umowy.

Do odbioru robot, zasad wystawiania faktur oraz zaplaty wynagrodzenia stosuje si? odpowiednio
postanowienia §8 umowy.

9. W przypadku nieuzyskania srodkow finansowych przez Zamawiaj^cego do dnia 30.04.2020 r.,
Zamawiaj^,cy rozwi^ze niniejsz^ umow? w zakresie niezreaUzowanej cz?sci przedmiotu umowy
z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia zlozenia wypowiedzenia na
plsrnie. Po dokonaniu wypowiedzenia, a przed uplywem terminu wypowiedzenia, Wykpnawca dopelni
wszystkich wymaganych umowq, formalnosci.

10. Przez dni robocze, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nalezy rozutniec dni od poniedzialku do
piq^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

§5

1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiaj^cego za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,
w tym za biez^ce kontrolowanie jej przebiegu s^: 1.. , tel lub 2 , tel.

lub 3.. tel . Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej

wymienionych osob.

2. Do przeprowadzenia odbioru i podpisania protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,
Zamawiaj^cy upowaznia osoby wskazane w ust.l. Dla skutecznosci wystarczy dzialanie dwoch osob
sposrod wskazanych w ust. 1.

3. Dsobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor' nad wykonaniem niniejszej umowy,
w tym za biez^ce kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokolow,

ktorych mowa w niniejszej umowie, s^: 1 , tel. . ; 2.
'  10
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6.

7.

,  tei Dla skutecznosci wystarczy dziaknie jednej z wyzej

wymienipnych osob.

4. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje co najmniej jedn^ osob^ mog^c^ wykonywac. samodzielne
fdnkcje techniczne w budownictwie, posiadaj^c^, uprawnienia ' budowlane w. specjalnosci
kbnstrukcyjno-budowlanej (wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww.
uprawnien) do nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora to osoba pelni funkcj? kierownika budowy.
Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych
wymagane uprawnienia zarowno w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, jak i wykonarda
robot budowlanych, w tym przy udziale osoby/osob z uprawnieniami projektowymi, przy zachowaniu

" warunkow wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowi4,zuj^cymi przepisami pirawa.
5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w OSobie: ,

- nr uprawnien budowlanych: z dnia ,
- zaswiadczenie i nr wpisu na list? czlonkow samorz^du zawodowego:

- tel. kontaktowy:

Wykonawca w dniu dzisiejszym przedlozyl Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce uprawnienia
budowlane kierownika budowy do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
branzy konstrukc)rjno-budowlanej oraz zaswiadczenie o wpisie na Ust? czlonkow wlasciwej izby
samorz^du zawodowego potwierdzaj^ce czionkostwo w izbie z okreslonym terminem waznosci oraz
pOsiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.

Ewentualna ziniana kierownika budowy wskazanego w ust.5 b?dzie mozHwa pod warunkiem
spelnienia przez nowego kierownika budowy wymagah okreslonych w niniejszej umowie w stosunku
do kierownika budowy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji-ze strony Zamawiaj^cego.
Kierownik budowy zobowi^zany jest dokonywac czynnosci Zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie
przepisami prawa, a takze prowadzic dziennik budowy, o ktorym mowa w §3 ust.23 umowy.

.  8. Nadzor autorski Wykonawca zobowi^zany jest zapewnic w ramach wynagrodzenia niniejszej umowy
w calym okresie realizacji umowy.

9. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem ust.6,
dla swej skutecznosci wymaga jedynie pisemnego oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie umowy.

.10. Wykonawca zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^cemu przed przyst^pieniem do robot imienny
(imi? i nazwisko; podstawa dysponowania) wykaz wszystkich osob, ktore b?d^ braly udzial w realizacji
niniejszej umowy.

;  ■ § 6
1. Wykonawca zobowi^zuje si? strzec mienia znajduj^cego si? w pomieszczeniach lub na terenie obj?tym

robotami budowlanymi oraz zapewnic nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe z uwzgl?dnieniem
przepisow rozporz^dzenia Ministra Pracy i PoUtyki. Spolecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca
dopelni obowi^zkow w zalcresie wymagah- dotycz^cych- bezpieczehstwa ,i higieny pracy okreslonych
w PFU. Wykonawca zobowi^zuje si? do umozhwienia wst?pu na teren prowadzonych robot
pracownikom organow nadzoru budowlanego oraz upowaznionyrn przedstawicielom Zamawiaj^cego.

2- Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc materialn^ (finansow^) za wszelkie szkody powstale po stronie
Zamawiaj^cego, jego pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z reahzacjq^ umowy.

3. Zamawiaj^cy przed rozpocz?ciem przez Wykonawc? robot wskaze Wykonawcy pomieszczenie na
potrzeby budowy.

4. Po zakohczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowi^zany jest uporz^dkowac teren budowy.
•5. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy korzystanie z mediow (energia elektryczna, woda i- scieki)

w zakresie niezb?dnym do realizacji niniejszej umowy.

6. Zamiar rozpocz?cia przez Wykonawc? jakichkolwiek robht zwi^zanych z wyl^czeniem mediow
zasilaj^cych budynek lub stanowi^cych ingerencj? w siec logiczn^ wymaga bezwzgl?dnie

11
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n

wczesniejszego uzgodnienia z jedn^ z osob wskazanych w §5 ust. 1 umowy, tj.. co najmniej .na 2 dni
robocze przed planowanym przez Wykonawc? rozpoczgciem takich robot.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materiaiy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz
inne elementy pzyte do wykonania przedmiotu umowy b?d^ fabrycznie nowe, nieuzywane i w peini
wartosciowe. Materiaiy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze narz?dzia
uzyte do wykonania umowy b?d^ speinialy wymogi i normy okreslone w obowi^zuj^cych przepisach,

odpowiadaiy, tam gdzie jest to wymagane," wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu

i  stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa

dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc. Na z^danie Zamawiaj^cego Wykonawca obowi^zany jest

. niezwiocznie okazac do wgl^du wymagane dokumenty.

8. Czas realizacji prac nalezy uzgodnic z Zamawiaj^cym.

Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj?tych przedmiotem umowy w dniach od

poniedzialku do niedzieli, przy czym prace szczegolnie uci^zliwe nalezy wykonywac po godzinach

pracy Sl^skiego OW NFZ tj. od 17.00 do 7.00 lub w dni wolne (sobota niedziela). Prace x^konywane

w godzinach nocnych rue mog^ zaklocac ciszy nocnej.

§7

Wynagrodzenie fyczal'towe - wynagtodzenie calkowite umowy

T. 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 postanowieh §8 umowy.

Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaitowym i odpowiada cenie oferty Wykonawcy
zlozonej w zamowieniu nr 14/pn/2019.

Na ww. wynagrodzenie sklada si? wynagrodzenie za dokumentacj? projektow^ w kwocie
zi netto, zl brutto.

IWprQpadku, gdy obowicmek podatkowy ̂ odnie ̂ prt^episami o podatku od towarow i using b^d^e spocrywal na
Zamawiajcigm ust. 1 brt^i:

Wynagrodzenie calkowite nalezne. Wykonawcy z tymlu zreahzowania niniejszej urnowy wynosi
zlotych (slownie: zlotych), bez podatku od towarow i uslug, zgodnie,

z zastrzezeniem postanowieh §8 umowy.

Na ww. wynagrodzenie sklada si? wynagrodzenie za dokumentacj? projektow^ w kwocie
zl netto.

Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaitowym i odpowiada cenie oferty Wykonawcy
zlozonej w zamowieniu nr 14/pn/20r9.

2.

3.

Wynagrodzenie calkowite umowy, o ktorym mowa w ust.l, Zawiera wszelkie koszty niezb?dne
do wykonania zamowienia, w tym koszt dokumentacji projektowej, maj^tkowych praw autorskich,
nadzoru autorskiego, urz^dzen, instalacji, robocizny, materialow, szkolenia, koszty zwi^zane
z  dopelnieniem wymaganych obowi^zuj^cym prawem formalnosci (np. uzyskanie decyzji
administracyjnej)' oraz wszelkie inne koszty, a takze nalezne oplaty i podatki zwi^zane z reaUzacj^
umowy. Koszt opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej obejmuje koszty wszelkich prac
projektowych niezb?dnych do wykonania niniejszej umowy;
jWprsypadku, g^ obomqp^k podatkoivj ̂ odnie\prs^pisami o podatku od towarow i uslug bidt^e spocsywal na
Zamawicymym w ust.-2 1 in Jine dopisuje si^ „t(a wyjcpkiem podatku od towarow i uslug (\ZAT)".f

Wykonawca zobowiazuje.si? zreaUzowac caloksztalt prac wynikajacych z przedmiptu umowy za ww.
kwot? uwzgl?dniajaca wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
reahzujac umow?, nie b?dzie mogl domagac si? podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesH w chwih
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-zawarcia umowy nie mozna byip.przewidziec rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie ryczaitowe
umowy jest wynagrodzeniemmiezmiennym.

4. Zabrania si? Wykonawcy realizacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot budowlanych nie
obj?tych niniejsz^ umow^ bez odr?bnej decyzji Zamawiaj^cego. Kazdorazowe odst?pstwo od
powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

5. W umOwie przewiduje si? piatnosct cz?sciowe, ktorych suma nie moze przekroczyc wynagrodzenia
.caikowitego umowy, o ktoryna mowa w ust. I niniejszego paragrafu.

6. W przypadku ustawowego zwi?kszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy,
ceny netto uj?te w niniejszej umowie, winny zostac odpowiednio obnizone przez Wykonawc?,.tak,
aby po uwzgl?dnieniu wyzszej stawki podatku VAT wprowadzonej na skutek zmiany, w sumie

-  .wysokosc wynagrodzenia caikowitego umowy. nie przekroczyia ceny oferty ziozonej przez
Wykonawc? w zamowieniu nr r4/pn/2019.
W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do cen-
netto, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci
obowiazujacej na skutek zmniejszenia stawki.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie
pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku
VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie calkowite 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 niektdrych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265).

§8

Waruhki i tetminy p4atriosci

1. -■ Zaplata z tytufu realizacji niniejszej umowy nastapi.w dwoch cz?sciach, w formie polecenia przelewu,
w terminie do 21 dni liczac od dnia dostarczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury-
VAT, na. rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem postanowieh w §4
ust.8, §4 ust.9 umowy, §12 ust.8 umowy.

2. Pierwsza piatnosc w wysokosci naleznej za dokumentacj? projektOw:a (§ 7 ust.l — wynagrodzenie
za dokumentacj? pr.ojektowa) nastapi po podpisaniu przez Zamawiajacego protokolu odbioru
dokumentacji projektowej; dmga piatnosc - w pozostalej cz?sci ^nagrodzenia,- umowy nastapi po,
wykonaniu caiej umowy na podstawde protpkotu koncowego oraz kosztorysu powykonawczego.

3. Wykonawca zobowdazuje si? do wystawdenia i dostarczenia'kazdej z faktur VAT w terminie zgodnym'
z obowjazujacymi przepisami prawa, nie pozniej jednak niz w dniu 24.01.2020 r. W przypadku
wystawienia i dostarczenia Zamawiajacemu faktur/y VAT po terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym, Zamawiajacy moze skorzystac z prawa do rozwdazania umowy z zachowaniem zasad
pkreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do' naUczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5%
wynagrodzenia calkowitegp umowy pkreslonego w §7 ust.l umowy.

4. Za dat? dokonania piatnosci wynagrodzenia uznaje si? dzieh obciazenia rachunku Zamawiajapego.
5. Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opbznienie w zapiacie wynagrodzenia, liczone

pd dnia nast?pnego-po dniu, w ktdrym zaplata miala bye dokonana^ po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zaplaty.

6. Przeniesienie wderzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzecia,
.  \^maga pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

1. Suma faktur VAT wystawionych z tytulu realizacji niniejszej umowy nie moze przekroczyc
wynagrodzenia caikowitego umowy okreslonego w §7 ust.l umowy. .
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9.

Na fakturze VAT nalezy umiescic nast^puj^ce dane nabywcy: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^

w Warszawie uL Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^ i platnikiem faktur

VAT jest Sl^,ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzib^ w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844

Katowice.

Podstaw^ wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie wystawiona przez Wykonawc?

.faktura VAT (odpowiednio za dokumentacje projektow^ i za pozostal^ czesc przedmiotu utnowy)

oraz:

a) odpowiedni protokol odbioru, w ktorym b?d% wyszczegolnione elementy wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

b) " sporz^dzone nie wczesniej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z piatnosciami wobec nich przez
Wykonawc? lub przez podwykonawcow,

c) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez
nich lub pelnym objeciu wystawionymi przez nich rachunkami (fakturami) zakresu robot/prac
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot/prac do wysokosci objetej platnosci^ kohcow^.

10. Jezeh Wykonawca nie przedstawi wraz z faktur^ VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9,
Zamawiaj^cy jest uprawniony do Wstrzymania w)rpiaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawc? stosownych dpkumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajj^cego
zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawc? wymagan, o ktorych mowa w ust.9, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiaj^cego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do z^dania
odsetek.

11.' Zamawiaj^cy jest uprawniony do z^,dania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wjrjasnieh
w przypadku wi^tpliwosci dotycz^cych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o platnosc.

§9

Platnosci na rzecz podwykonawcow

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawc? reahzacji czesci umowy podwykonawcy lub dalszemu^
podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalsZemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcy przy uwzglednieniu postanowieh §2 ust.l3 umowy.

2. Jezeh w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiaj^,cego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Pod'^konawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przysluguj^cego Podwykonawcy lub , dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwrocic sie z z^daniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajycego.

3. Zamawiajycy niezwlocznie po zgloszeniu zydania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zydaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcy do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczycych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczajyc mu w tym celu termin nie krotszy niz 7
dni od dnia otrzymania przez Wykonawc? wezwania.

4. W przypadku zgloszenia przez Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 3 uwag podwazajycych
zasadnosc bezposredniej zaplaty, Zamawiajycy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeh Wykonawca wykaze
hiezasadnosc takiej zaplaty lub
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b) ziozyc do depozytu s^dowego kwot? potezebn^ na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej w^tpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zapiaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si? nalezy,

c) dokonac bezposredniej zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeliPodwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapiaty.
5. Zamawiaj^cy jest zobowi^zany zaplacic Pody^konawcy lub dalszernu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, b?d^ce przedmiotem z^dania, o. ktorym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc faktur^ VAT lub rachunkiem oraz

dokumentami potwierdzaj^cymi wykonanie i odbior robot, dostaw, uslug, a Wykonawca nie zlozy

w trybie okreslonym w ust. 3 uwag, o ktorych mowa w ust. 7, wykazuj^cych niezasadnosc

bezposredniej zapiaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyl^cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zapiaty.

6. Rownowartosc kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, b^dz skierowanej do
depozytu s^dowego, Zamawiaj^cy potr^ca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 5, zawieraj^ce
szczegolowe uzasadnienie zaj?tego stanowiska co do zakresu i charaktem robot budowlanych,
dostaw i uslug reahzowanych przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc?, prawidlowosci ich
wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc? postanowieh
Umowy o podwykonawstwo w zakresie maj^cym wplyw na wymagakiosc roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznoaci maj^cych wplyw na t? wymagalnose.

8. Zamawiaj^cy jest uprawniony do odst^pienia od dokonania bezposredniej platriosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do w)fplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i wykaze niezasadnosc takiej platnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zglosi' uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaz^, zasadnosci takiej platnosci.

9. Zamawiaj^cy moze dokonac bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i potwierdzi zasadnosc
takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaz^ zasadnosc takiej platnosci.

10. Podstaw^ platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy b?dzie kopia faktury VAT lub rachiinku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc? lub Podwykonawc?,
przedstawiona Zamawiaj^cemu wraz z potwierdzon^ za zgodnosc z oryginalem kopi^ protokolu
odbioru przez Wykonawc? lub Podwykonawc? robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub uslug.

11. Bezposrednia platnosc dokonywana przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub dalpego
Podwykonawcy b?dzie obejmowac wyl^cznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu
opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? i b?dzie
dotyczyc wylq,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 platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci do depozjrtu
sXdowego, skutkiije umorzeniem wierzytelnosci przysluguj^cej .Wykonawcy od Zamawiaj^cego
z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadaj^cej dokonanej platnosci.
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13. Zamawiaj^cy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykqnawcy
przez Zamawiajq,cego uznania platnosci bezposredniej za uzasadnion^

14. Zamawiaj^cy moze zlozyc do depozytu s^dowego kwot^ potrzebnjt na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych w^tpUwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu platnosc nalezy si?, co uznaje si? za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie obj?tym zdeponowan^ kwot^, zobowi^zania Zamawiajacego wzgl?dem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnosc Zamawiaj^cego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytuiu
piataosci bezposrednich jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia caikowitego umowy,
o ktoryin mowa w §7 ust.l umowy. Domagaj^c si? zaplaty bezposredniej podwykonawca lub dalszy
podwykpnawca winien przedlozyc Zamawiaj^cemu kosztorys szczegolowy z umowy
o podwykonawstwo dla cz?sci zamowienia obj?tej zaplaty bezposredni^. Zainawiaj^cy dokona
porownania kwot za zakres rzeczowy obj?ty zaplaty bezposredni^ wynikaj^cych ze szczegolowego
kosztorysu inwestorskiego oraz szczegolowego kosztorysu z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiaj^cy w celu wyliczenia faktycznej naleznosci z tytuiu zaplaty bezposredniej uwzgl?dni roinic?

procentow^ (%) pomi?dzy calkowit^ cen^ wynikaj^c^ ze szczegolowego kosztorysu inwestorskiego

a cen^ oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 14/pn/2019.

Jezeli kwota wynikaj^ca ze szczegolowego kosztorysu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

b?dzie nizsza niz kwota wynikaj^ca ze szczegolowego kosztorysu inwestorskiego po uwzgl?dnieniu

ww. roznicy procentowej (%), Zamawiaj^cy dokona zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w wysokosci wynikaj^cej ze szczegolowego kosztorysu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy.

JezeU kwota wynikaj^ca ze szczegolowego kosztorysu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

b?dzie wyzsza niz kwota wynikaj^ca ze szczegolowego kosztorysu inwestorskiego po uwzgl?dnieniu

ww. roznicy procentowej (%), Zamawiaj^cy dokona zaplaty w wysokosci wynikaj^cej
szczegolowego kosztorysu inwestorskiego po uwzgl?dnieniu ww. wspolczynnika.-

ze

16. Koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposre^iej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaplat na sum? wi?kszq, niz 5% wartosci
umowy moze stanowic podstaw? do rozwi^zania umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
.Zamawiaj^,cego oraz naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w,§12 ust.l lit.a umoy^.

17. Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowieh pubHcznych 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.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl, co
stanowi 10 % ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 14/pn/2019.
Zabezpieczenie zostalo wruesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub
kilka form, o ktbrych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh pubUcznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez Zmniejszania
jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest
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poinformowae Zamawij^j^cego z "odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym afleksem do umowy.

3. Zwrot i rozli.czenie Zabezpieczenia dokonane zostanj), zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiaj^cemu przysluguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia licz^c
od dnia podpisania protokol'u koncowego. Pozostals), cz?sc zabezpieczenia (do 30%) Zamawiaj^cy
obowi^zany jest zwrocic Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po upiywie okresu r^kojmi za wady.

4. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz^sci), Zamawiajacy nie
moze zostac pozbawiony mozliwosci wystapienia z roszczeniem z tytuiu zabezpieczenia nalezytego
wykonania urhowy, jezek zdarzenie uzasadniajace roszczenie wystapilo- w okresie waznosci
zabezpieczenia.

§ 11

Gwatancja i r^kojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego za przygotowanie i wykonanie caiosci

robot b^dacych przedmiotem umowy, w tym za dokumenty projektowe.

2. Wykonawca udziela gwarancji oraz.r^kojmi za wady przedmiptu umowy, w tym na dokumenty

projektowe, wykonane roboty budowlane, w tym instalacje oraz dostarczone urzadzenia, a takze na

pozostale elementy urnowy, ktore mozna objac r^kojmia i gwarancja Bieg okresu gwarancji i r^kojmi

za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokolu odbioru robot budowlanych, konczy zas wraz

z upiywern 36 - miesi?cznego okresu gwarancji i r?kojmi za wady liczac od dnia podpisania

protokolu koncowego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za ewentualne wady (bi?dy) w opracowanej w ramach niniejszej

umowy dokumentacji projektowej. Konsekwencje wad (bl?d6w), w tym rowniez finansowe, nie moga

obciazac Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest do usuni?cia w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego, na wlasny koszt zarpwno wad w dokumentacji, jak i wszelkich konsekwencji tych

wad, jakie wystapia w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub w okresie r?kojmi za wady.

4. Wykonawca zobowiazuje si? wydac Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania protokolu odbioru

koncowego robot budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotyczace przedmiotu umowy.

Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancjrjnych nie moga hyc sprzeczne z warunkanu

gwarancji wynikajacymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwiazane

sa postanowieniami niniejszej umowy.

5. ■ Wykonawca zobowiazuje si? do bezplatnego usuni?cia w ramach udzielonej gwarancji wad Szycznych

(naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawnia si?

w okresie udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca zobowiazany jest dokonac wymiany na rzecz wolna od wad w przypadku stwierdzenia

braku obiektywnej mozliwoki naprawy, badz w przypadku, gdy naprawa .bylaby nieoplacalna

ekonornicznie.

7. Wykonawca zapewnia nast?pujace warunki gwarancji:

a) czas reakcji na zgloszenie przez Zamawiajacego nieprawidlowosci w dzialaniu karuzelowego

systemu skladowania dokumentow, w tym urzadzeh i instalacji (czas fizycznego przystapienia do

usuni?cia nieprawidlowosci) - w nast?pnym dniu roboczym Hczac od dnia otrzymania

telefonicznego zgloszenia od Zamawiajacego pod numeir telefonu , dodatkowo

potwierdzonego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: —

O kazdej zmianie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, Wykonawca jest zobowiazany

niezwldcznie poinformowae Zamawiajacego na pismie.

Wykonawca zapewnia dost?pnosc zglaszania nieprawidlowosci lub innych problemow dotyczacych
przedrniotu umowy w godzinach od 7.00 do 17.00, od poniedzialku do piatku za Wyjatkiem dni
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ustawowo wolnych od pracy. Do biegu czasu reakcji nie wlicza si? sobot, dni ustawowo wolnych od

pracy, ani dni roboczych od.godz.l7-.0G do 7.00.

b) czas usuni^cia niepfawidJowosci w dziaianiu systemu, .w tym urz^dzen i instalaoji (czas

naprawy b^dz wymiany na rzecz woln^ od wad) - w termiriie do 2 dni; roboczych, licz^c od

chwih przyst^pienia przez Wykohawc? do usuni^da nieprawidiowosci, przy uwzgl?dnieniu

postanowien ust.8 i,.ust.9 niniejszego paragrafu.

8. W sytuacji, gdy naprawa b^dz .wymiana b?dzie wymagaia sprowadzenia urz^dzenia, cz?sci b^dz innego

elementu, Zamawiaj^cy.na uZasadniony wnioSek Wykonawcy rozwazy odpowiednie wydiuzenie.czasu

naprawy b^dz wymiany w stosunku do okredonego w ust.7 litb, co zostanie potwierdzone w drodze

wymiany korespondencji. e-mail.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r^kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. stwierdzone

w trakcie odbioru oraz'za wady powstale po odbiorze w okresie r^kojmi za wady.

10. W razie stwierdzenia w toku czynnosd odbioru lub w okresie r^kojffli za wady, wad przedmiotu.

umowy, Zamawiaj^cemu przysiuguj^nast^puj^ce uprawnienia:

1) jezeli wady zostan^ ujawnione w toku czynnosci odbiorowych i nadaj^ si? do usuni?cia,

Zamawiaj^cy moze odmowic dokonania odbioru do czasu usuni?cia. stwierdzonych wad,

wyznaczajqc jednoczesnie Wykonawcy termin do ich usuni?cia;

2) jezeli wady zostan^ ujawnione w, okresie r?kojmi za wady i nadaj^.si? do usuni?cia, Wykonawca

usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego;

3) jezeli wady nie nadaj^ si? do usuni?ciai

a) Zamawiaj^cy moze odpowiednio obnizyc wynagrodzenie - jezeli stwierdzone wady nie

uniemozliwiaj^mzytkowania przedmio.tu odbioru zgodnie z przeznaczeniem; ■

b) Zamawiaj^cemu przysluguje prawo do rozwi^zania umowy z zachowaniem- zasad
.  okre^onych w §12 ust.8 umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokpsci okreslonej w §12

ust.1 lit.a umowy lub do zaz^dania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyzijaczaj^c

w tym celu odpowiedni tennin - jezeli stwierdzone wady uniemozUwiaj^ uzytkowartie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

11. 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 mailowego zgloszenia od Zamawiaj^cego, dodatkowo..
potwierdzonego telefonicznie (adres e-mail oraz numer telefonu jak podany w ust. 7 Ht.a).
Z dokonanych,ogl?dzin Strony sporz^dza, stosowny protokol.

12. Wszelkie koszty w toku wykonywania zobowiazan z tytulu gw^ancji badz r?kojmi za wady,- w tym
zwiazane z ■vv^miana lub naprawa, usuni?ciem wad (w szczegolnosci koszty robocizny, niateriaiow,
cz?sci, urzadzen), w tym z ewentualnym transportem, instalacja, uruchornieniem, ponosi Wykonawca.

§ 11a
1. Wykonawca zobowiazuje si? zapewnic biezaca sprawnosc karuzelpwego systemu . skladowania

dokumentow w ramach udzielonej gwarancji oraz w calym okresie jej trwania.
2. W ramach udzielonej; gwarancji ria przedmiot umowy, w calym okresie jej- trwania, Wykonawca..

zobowiazuje si? do b^zplatnego. serwisowania systemu, tj. do dokonywania przegladow oraz
konserwacji wszystldch zamontow.anych w rama'ch umowy urzadzen i instalacji, zgodnie z zakresem i
z cz?stotliwoscia wymagana w dokumentacjach techniczno-ruchowych oraz w sposob zapewniajacy
realizacj? uprawnien wynikajacych z tych dokumentacji.

3. Konkretny termin wykonania kazdego z przegladow i konserwacji winien zostac kazdorazowo
uzgodniony przez Wykonawc? z jedna z osob, o ktorych mowa w §5" ust.l umowy, z odpowiednirh

•; .-.wyprzedzeniem; Uzgodnienie wihno nastapic za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

/A
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Kary umowne

1.

§12

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zuje si?
zaplacic Zamawiaj^cemu nast?puj^c^ kar? umown^:

,  a) w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okre^onego w §7 ust.l umowy, jezeli Zamawiaj^cy rozwi^ze
umow? z przyczyn lez^cyeh po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniaj^ce fozwi^zanie
umowy rozumiec nalezy raz3,ce naruszenie postanowien umowy przez Wykonawc?; za raz^ce
naruszenie postanowien umowy w szczegolnosci moze zostac uznana koniecznosc wielokrotnego,
tj. wi?cej niz dwukrotnego dokonania bezposredniej zapiaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiaj^cego lub koniecznosc dokonania takiej zaplaty przez'Zamawiaj^cego
•na sum? wi?ksz^ niz 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.l umowy, sytuacja opisana
w § 3 ust. 24, a takze niezrealizowanie umowy w terminie do 21.01.2020 r.;

b) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §3
ust.9 umowy. Jezeli opoznienie spowoduje niezrealizowanie umowy w terminie do 21.01.2020 r.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie^ mozliwosc skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy oraz

naliczenia dodatkowo kary umownej okreslonej w ust. 1 Ut.a, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w §4
ust.8 lit.b umowy;

w wysokosci 50,00 zlotych za kazd% godzin? opoznienia w stosunku do czasu reakcji okre^onegO

w §11 ust. 7 Ut.a umowy;

w wysokosci 50,00 zlotych za kazdtt godzin? opoznienia w stosunku do terminu okreslonego

w § 11 ust. 7 Ut.b umowy;

w wysokosci 50j00 zlotych za kazdy dzieti opoznienia w stosunku do terminu na usuni?cie wad

okreslonego na podstawie §11 ust.lO pkt 1 lub pkt 2 umowy;

w wysokosci 50,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego na

podstawie §11 ust. 10 pkt 3 litb umowy;

w wysokosci 300,00 zi za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym ppdwykonawcom;

w wysokosci 100,00 zi za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^roboty budowlane, lub projektu jej.ziniany;

w wysokosci 100,00 zi za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

g) w wysokosci 100,00 zi za kazdy przypadek braku zmiany umowy. o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty (§2 ust. 11) wymaganej przez Zamawiaj^cego;

h) w wysokosci 500,00 zi za kazdy przypadek dopuszczenia do .wykonywania robot budowlanych-
obj?tych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiaj^cego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadanai okreslonyrni-
umow^

i) w wysokosci 200,00 zi za kazdy dzieti niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? danej osoby
wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych przedmiotbwa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie

umotyy o prac? w rozuinieniu kodeksu pracy;

j) w wysokosci 200,00 zi za kazdy dzieti opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,
o ktorych mowa w §3 ust.25 lit. a lub b;

2. W przypadku, gdy wysokosc naliczonych kar umownych z tytulow, o ktorych mowa w ust.l Ht. b-j -
osi^gnie 5% wynagrodzenia umowy, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, Zamawiaj^cy jest uprawniony.
do tozwi^zania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci okre^onej w ust.1 Ht.

c)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a.
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3. Termin zapiaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor^czenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opoznienia z zapiaty, kary umownej Strona uprawniona do otrzymahia 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 bd 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 Zamawiaj^cego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowi^zku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowi^zan ̂ xynikaj^cych z umowy.

5. W sytuacjach opisanych w ustl lit. e, f, g Zamawiaj^cy nalicza kar? umown^ oraz wyznacza

Wykonawcy dodatkowy termin do przedlozenia wymaganych ■ dokumentow lub do dokonania

wymaganej zmiany. W przypadku nieprzedlozenia dokumentow lub niedokonania zmiany w-

wyznaczonym termirde Zamawiaj^cy po raz kolejny nalicza kary umowne zgodnie z ust.l lit. e, f, g.

6. W przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych obj^tych przedmiotem umowy

innego podniiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiaj^cego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umow^ Zamawiaj^cy nalicza kar?
umown^ zgodnie z ust.l Ut.h oraz wzywa Wykonawc? do usuni^cia takiego podmiotu w wyznaczonym
tertninie. W przypadku nieusuni^cia w tym terminie Zamawiaj^cy nalicza ponownie kar? umown^

zgodnie z ust.l Kt.h oraz ponownie wzywa Wykonawc? do usuni?cia.

7. ' Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajstcego, w przypadku, gdy
zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.

8. Rozwi^zanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nastgpuje z chwilq^ zibzenia
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwi^zaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rbzwi^zania
umowy. W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie
wykonany zakres umowy, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporz^dzonego w oparciu
o inwentaryzacj? robot. W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cy zachowuje prawo do roszczen
z tytulu gwarancji i r^kojmi za wady do prac dotychczas wykonanych.

9. Zawieszenie terminu wykonania umowy zawiesza bieg opoznienia i naliczania z tego tytulu kar
umownych.

10. W przypadku zbiegu podstaw do rozwi^zania umowy i naUczenia kary umownej okreslonej w ust. 1
Itt-a niniejszego paragrafu, Zamawiaj^cy moze skorzystac tylko z jednej podstawy do naHczenia kary
z tytulu rozwi^zania- umowy.

§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody powstale po stronie Zamawiaj^cego, jego
pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem umowy, w tym z robotann
budowlanymi. W ci^u 3 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic
Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie ubezpieczerda waznego w okresie obejmuj^cym
okres reakzacji umowy w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej do sumy gwarancynej 100 000,00 zl; OC
ma zawierac rozszerzenie OC za podwykonawcow, jezeli Wykonawca b^dzie korzystal z podwykonawCow
przy reaUzacji zamowienia.

§14

Umowa o zachowaniu poufno^ci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
I  nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost^p do urz^dzen, pomieszczen Zamawiaj^cego

^sj- w zwi^zku z reaUzacji niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowi^zan z tytulu gwarancji
i r^kojmi za wady, zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnycb dotycz^cych
Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, -danych
osobowych podstawpwych, jak i wrazliwych, uzyskanybh ,w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form
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przekazania tych informacji oraz ich zrodia. Wykonawca odpowiada za dochpwanie tajemnicy rowniez

przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si? wykonuj^c obowi^zki wynikaj^ce z niniejszej umowy

(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszyeh nakazow spoczywa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegoiawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanowi^ca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze nieziozenie Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania

poufnosci, o ktorym inowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zachodz^

przesianki do ziozenia taldego oswiadczenia, uprawnia Zamawiaj^cego do naliczenia Wykonawcy katy

umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w-Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do

powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

stanowi zai^cznik do Urnowy o zachowaniu-poufnosci w NFZ.

3. Qsoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania.w tajemnicy informacji zastrzezonych

przez Wykonawc? jako tajemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych

w obowi^zuj^cych przepisach, uzyskanych w trakcie, realizacji umowy niezaleznie od form przekazania

tych informacji oraz ich zrodla.

4; Wykonawca oswiadcza, iz zapoznai si? z klauzul^ informacyjn^ dotycZ^c^ RODO* oraz ze wypeinil

obowiq.zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob Szycznych, od ktorych

dane osobowe bezposrednio lub posredrdo pozyskal w celu reahzacji niniejszej umowy, w przypadku, gdy

obowi^zek taki spoczywa na Wykonawcy.

*RODO - ro^or^d^nie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016!679 ̂  dnia 27 kwietnia 2016 r. w spraivie ochrony osob
fî cv^ych w syicis^H prs^tivars^niem danych osobonych i iv spraivie swobodnego 'prs(eplywu takich danych ord\ uchylenia
dyrektyny 951461 WE (ogolne rovpordcidsynie o ochronie danych) (Dv^ Utx- UE L 119 z 04.05.2016).

Mauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia

cSzobowiazaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez

pffiacownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedkiada jednej z osob,

c^torych mowa w §5 ust.l umowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.

§15

Postanowienia koncowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia pubUcznego w trybie przet^gu
nieograniczonego, zgodnie z ustaw^ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych.
Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy wymagac b?dzie fprmy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z uwzgl?dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.
Przez dni, o ktorych- mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec' dni kalendarzowe. Przez dni

;  M ̂(2 Q robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku do pi^tku, za
Q-g .^wyja^tkiem przypadajq,cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

—  . . . . . . . . - T* - / . ^ IT I.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si? przepisy Prawa zamowien publicznych

- oraz Kodeksu cywilnego.

Sprawy sporne b?d^ rozpatrywane przez S^d wlasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego (Katowice).
6^ Umow? niniejsz^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

WYKONAWCA

.s °

i2 ̂  o?

i? 5.b
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Nrzamowienia: 14/pn/2019

zal^cznik nr 3 do umowy - wzor Umowy
0 zachowaniu poufngsci w NFZ

UMOWA Q ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy;
Narodovyym Funduszem Zdrowia - Slqskim Oddziatem Wojewodzkim z siedzib^
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

—~ ̂l^sklego Oddzlatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w, imieniu ktorego dziata: na podstawie petnomocnictwa^nr z dnia

, zwanym dale] „Zamawiajqcym"
a

2 siedzibq w , adres: , wpisanym do
prowadzonego przez pod numerem /jezeli

dotyczy/,

NIP: , REGON: wysokosc kapitatu zaktadowego: /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziata:

n  - , zwanym dale] „Wykonawc^",
0 tresci nast^pujqcej:

W Zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia ktdrej przedmiptem jest
zaprojektowanie i wykonanie karuzelowego systemu sktadowania dokumentow w budynku
6i^skiego OW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) - zakup 2 szt. urzqdzeh
karuzelowego systemu sktadowania dokumentow, zwanej dalej „umow^ podstawow^", Strohy
w celu wtasciwej ochrony danych poufnych udost^pnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy
podstawowej postanawiaj^, co nast^puje:

§1
llekroc w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „informacje Poufne" oznaczajq one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje tub dane, na pismie tub zapisane w inny
sposob, dotycz^ce spraw, planow dziatalnosci Zamawiaj^cego tub przedsi^wzi^c

f) Zamawiaj^cego zwiqzanych z realizacjq umowy podstawowej,
2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwi^zku z realizacjq

umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiajqcego,
ktore zostaty utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowi^ Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia sq powszechnie znane
iubjawne.

§2
1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowi^zuje si§ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie od formy. w jakiej
zostaty mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyt^cznie na uzytek prowadzonej wspotpracy
w zakresie realizacji umowy podstawowej:

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich
uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduj^ si§ one w posiadaniu
Wykonawcy;

^  Strona 1 z4



Nrzamowienia: 14/pn/2019

zat^cznik nr 3 do umowy - wzor Umowy
0 zachowaniu poufnosci w NFZ

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyt^cznie osobom bior^cyiti udziat w realizacji umowy
podstawowej ze strony Wykqnawoy, ktbrym informacje te niezb^dne dia prawidtowej
realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,
0 poufnym charakterze udost^pnianych i przekazywanych im Informacji poufnych,
pouczenia ich w sprawie traktowania tych Informacji jako poufnych oraz odebrania od tych
osob oswiadczenia wskazanego w §2 .ust.3 umowy o zachowaniu poufnosci;

6) niekopiowania, niepOwielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych w jakikolwiek
sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzieloha zostanie na tak^ czynnosc
pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezb^dne w zwi^zku
z realizacji umowy podstawowej. Zamawiaj^cy zobowiizuje si^ do ujawnienia Informacji
Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom bior^cym udziat w feaiizacji
umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore okazq upowaznienie Zamawiajicemu
do udziatu w realizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiajicego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,
niezwtocznego zwrocenia Zamawiajicemu lub zniszczenia na wtasny koszt wszelklch
materiatow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze wszystkimi kopiami
b^dicymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia materiatow winien uzyskac,
pisemni akceptacj? Zamawiajicego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowiqzkow dotyczicych Informacji Poufnych,
0 ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiajipemu kar^ umown^
w wysokosci 6.000,00 ztotych /stownie: pi^c tysi^cy 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek
ujawnienia Informacji Poufnych, na zqdanie Zamawiajicego, w terminie do 14 dni liczic od
daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby biorice udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze
obejmuje wszelkie osoby wystppujice po stronie Wykonawcy, w tym rowniez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie zobowiiZujice ich
do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru okreslonego w zaticzniku.do
niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia Wykonawca zoboWiizuje si? ztozyc
Zamawiajicemu przed przystipieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez
dani osob?. Obowiizek powyzszy dotyczy w rownym stopniu osob wykonujicych czynnosci
zwi^Zane z wypetnianiem 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 zaptaci Zamawiajqcemu tytutem kary umownej kwot? 1.000,00 ztotych /stownie:
jeden tysi^c 00/100 ztotych/ Za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. ti^czna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 nihiejszego paragrafu, nie
moze przekroczyc wysokosci 50% /stownie: pifcdziesi^t procent/ wynagrodzenia catkowitego
brutto wskazanego w §7 ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych, odszkodowania
za zawinione wytqcznie przez Wykonawc? ujawnienie Informacji Poufnych, w wysokosci
przewyzszajqcej karp umownq, w przypadku, gdy szkoda poniesipna przez Stron?
poszkodowan^ z tego tytutu, pji|ekracza wysokosc kary umownej, o ktbrej mowa w ust.2 lub
w ust.4 niniejszego paragrafu. -
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7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caty czas
trwanja umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakonczeniu lub wygasni^ciu, a takze
w okresie gwarancji i rakojmi, bez wzgl^du na podstaw^ prawna (tak kontraktowa, jak
i deliktowa) i przyczyn? tej bdpowiedzialnosci, ograniczona jest do szkod rzeczywistych.
Ograniczenie i wytaczenie odpowiedzialnosci nie obejmuje;
a) przypadkow wyrzadzenia szkody z vyiny umyslnej;
b) innych przypadkow okreslonych bezwzgl^dnie obowiazujacymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub daisi Podwykohawcy winni zostac
zobowiazani przez Wykonawcy do przestrzegania zobowlazan wynlkajacych z niniejszej
umowy.

§3
1. Zobowlazania okreslone w §2 nie maja zastosowanla do Informacji Poufnych, ktorych

ujawnienle wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowlazujacych przeplsow prawa.
2. Jezeli Wykonawca zostanle zobowiazany na mocy prawa lub wezwania sadu badz Innych

uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych. niezwtocznie
zawladomi na pismie Zamawlajacego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiazany na mocy obowiazujacych przepisow prawa, wezwania sadu lub
innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b^dzie uprawniony do
ujawnienia Informacji Poufnej wytacznie w zakresie wymaganym prawem oraz zobowiazany
do podj^cia wsze'lkich uzasadnionych srodkow majacych na celu upewnienie si?, ze
Informacje Poufne sa traktowane jako poufne.

§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie pdstanowieh niniejszej umowy przez
swoich pracownikow badz inne osoby, ktore b?da zaangazowane w proces realizacji umowy
podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow).

§5
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiazywania umowy podstawowej, ztym
ze zobowiazanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych
i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaja w mocy takze po wygasnl?clu niniejszej umowy oraz
umowy podstawowej, nie wytaczajac okresu gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu umowy
podstawowej.

§6
Wykonawca potwierdza i wyraza zgod? na to, ze nie b?dzie uprawniony do nabycia zadnych
praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiajacego lub od niego uzyskanych.

§7
1. Strony poddaja pod rozstrzygni?cle spbrow powstatych na. gruncie niniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzgl?du na siedzib? Zamawiajacego sadowi powszechnemu.
2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduja zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiazujace przepisy prawa.

§8
Zmiany niniejszej umowy wymagaja fprmy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
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Zat^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci,
ktore stanowl jej integrainq cz^sc.

§10
NInlejsza-umowa sporzqdzona zostata w tfzech jednobrzml^cych egzemplarzach, z czego dwa
egzempiarze otrzymuje Zamawiajqcy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJ/\CY WYKONAWCA

Zafacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi^ 1 nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zanlu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentuJac w dniu VVykonawc§ podczas realizacjl
umowy podstawowej na zaprojektowanie I wykonanle karuzelowego systemu sktadowania
dokumentow w budynku 6lasklego OW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) - zakup
2 szt. urzadzen karuzelowego systemu sktadowania dokumentow, z uwagi na udpst^pnlanie
Informacji Poufnych, zobowipzujp sip do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskapych podczas realizacji
umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaieznie od formy, w jakiej zostaty mi
przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy
podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wytpcznie w celu realizacji umowy.

Wyrazam zgodp na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwiqzahe z realizacjp umowy.

Miejscowosc, data Czyteiny podpis

.RA®C?
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Nr zamowienia: 14/pn/2019
Zal^cznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowiazaniu do zachowania poufnosci

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA W SL^SKIM ODDZIALE WOJEWODZKIM NFZ DANYCH
OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAHENTA W ZWI^ZKU Z ZAWARCIEM

IREALIZACJAUMOWY(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 osqh fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnegoprzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie

0 ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Slqskiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ, w
zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, z ktorym mog^ sif Pahstwo
skontaktowac w nast^puj^cy sposob:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,
■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl
• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewpdzki NFZ
mozna kontaktowac si^ z Inspektorem Ochrony Danych w nast^puj^cy sposob:
" listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pI
• CELIPODSTAWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe bpd^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegaj^cego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku postppowania o udzielenie zamowienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie
karuzelowego systemu skiadowatiia dokatnentow w budynku Slqskiego OW NFZ w Katowicach
ul. Kossutha 13 (budynekA) -zakup 2 szt, urzqdzeh karuzelowego systemu skiadowatiia dokumentow,
w  siedzibie Sl^skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(nr postppowania: 14/pn/2019), prowadzonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh
publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony informacji udostppnionych w zwiqzku
z wykonywaniem umowy.

• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mog^ bye podmioty posiadaj^ce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowi^zujqcego. Dane osobowe mog^ zostac
przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umowp powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego

• ZRODLO IKATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy — rdwniezpodwykonawcow, w trakcie post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.
• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH ) /
Panstwa dane osobowe b^d^ przechowj'wane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezb^dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikaj^cy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ^

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczy przyskiguje:
■ prawo dost^pu do tresci swoich danych;
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■ prawp do sprostowania danych;

" prawo do ograniczenia przetwarzania;

■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w z^dah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.
• INFOI^ACJA O WYMOGUPODANIA DANYCH

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dne dia realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyhiku post?p6wania o udzielenie zamowienia publicznego.

• INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

ORAZ PROFILOWANIA ,

Pahstwa dane nie poshiz^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profilowania.

(imi^ i mzwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

O^WIADCZENIE
0 zobowiazaniu do zachowania poufnosci

dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawcp podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OWNFZ w Katowicach, z uwagi na udost?pnianie Infohnacji Poufnych, zobowi^je
sip do: ,

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji
umowy, przedmiotem ktorej jest zaptojektowanie i wykotianie kamzelowego systemu
sktadowania dokumehtow w budynku Sl^sMego OW' NFZ w. Katowicach uL Kossutha 13
(budynek A) - zakup 2 szt. urzqdzcA karuzelowego systemu sktadowania dokumentow,
w okresie realizacji zamowienia, atakze po wygasnipciu lub rozwi^zani'u umowy, niezaleznie
od formy w jakiej zostaly mi przekazane;

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

miejscowosc, data czytelny podpis

GSk PFiAWMV

VTeresa Uzdowska
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Nrzamowienia: 14/pn/2019 wzorinformacji, o ktorejmowa wart. 91 ust.3a pzp

Informuj^, jz wybor ztozonej przeze mnie oferty

a)

w zaieznosci pd sytuacji wybrac albo pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi do powstania u Zamawlaj^cego obowlqzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazuj?
ponizej:

nazwp (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie b^dzie
prowadzic do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i ustug:

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

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii ziozono ofertp, ktorej wybor prowadzfiby do^ powstania
u zamawiajpcego obowipzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarpw i-usiUg,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i ustug, ktdry miaiby obowipzek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadaj^c ofertg,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty bpdzie prowadzic do powstania^ u zamawiaj^cego
obowiqzku podatkowego, wskazujpc nazwp (rodzaj) towaru iub usfugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujpc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje sip, iz obowiqzek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajpcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) cipzy na Zamawiajpcym w przypadku, np..
- wewnptrzwspdinotowego nabycia towardw;
- dostawy towardw wymienionych w zaipczniku nr 11 do ustawy o podatku od towardw i usiug objpte
mechanizmem odwrdconego obcipzenia (dot. teiefondw komdrkowych, w tym smartfondw) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takichjak: iaptopy
i notebook!; komputerdw kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wyipcznie
komputery przenosne, takie jak: tabiety, notebook!, iaptopy.
- importu usiug iub importu towardw, z ktorymi wipze sip anaiogiczny obowipzek doiiczenia przez
Zamawiajpcego przy pordwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imlo I nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

^ y f mgr Teres ? Uzdowska



IMr zamowjenia: 14/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres;

AKTUALNE OSWIADCZENIE, o ktotym mowa w att. 2Sa ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ̂(aprojektowanie i ju

■sjstemu skiadowania dokumentom w huc^nku Slciskiego OWNFZ w Katomcach ul. Kossutha 13 (budynek A) — vpkup
2 s^. ursyid^eii karusplomgo sjstemu skiadowania dokumentow, prowadzonego przez Narodowy . Fundusz

Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki, oswiadczam, co nast^pujef

1. OSWIADCZENIE DQTYCZ^CE WKONAWCY

1) 'Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo B) zgodnie ze stanem prawnyni i faktycznym
dotycz^eym Wykonawcy:

A. Os'wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt :12-'23
ustawy Prawo zamowien publicznych.

B. Oswiadczam, ie -zachodz^ w stosunku do mnie podsta-wy wykluczenia z post?powania na
podstawie art usta'wy Prawo zamowien publicznych (podac majcicci spstosojvaniepodstawq
wjkluci^nia posrod wjmienionjch w art. 24 ust, 1 pkt 12-23 ustawy Pp).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki s^
wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegokiosci udo'wodnic napra'wienie szkody wyrz^dzonej
przest^pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pienigzne za doznan^ krzywd^ lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z orgariami scigania
oraz podjgcie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidiowemu postgpowaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d^,cego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.



Nr zamowienia: 14/pn/2019 wzdr oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jedrioczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstaw^ wykluczenia,

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

zafnowien pubkcznych, podj^lem oastepujtLce srqdki naprawcze:

2) Oswiadczam, ii spelniatn warunek udzialu 'w post?powaniu okre^ony przez Zamawiaj^cego w pkt V

pkt 1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci finansowej.

Wykonawca winien speinic warunek dotycz^cy.zdolnosci fkiansowej polegaj^cy na posiadaniu srodkqw

Enansowych w wysokosci co najmniej , 150.000,00 ziotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie

mniejszym niz 150.000,00 ziotych. Szczegoly dotycz^ce warunku udzialu w post^powaniu opisuje SIWZ.

II, OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU. NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SI^

WYKONAWCA *

*je:zeli nie dotyczy Wykonawcy naleiy wykreslic lub wpisac „Nie dotyczy"

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post^powaniu okreslonego przez

Zarnawiaj^cego w pkt V pkt 1' ppkt 2 SIWZ polegam na zdolnosci iiriansowej- nast^puj^cego

podmiotu/podmiotow:

Lp. Nazwa/firma oraz
adtes podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/ .

piVCEIDG
/w zaleznosci'od

podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powotuje si?- na zdolnosc
fiiiansow^ podmiotu - .

-

OswiadeZam, Ze w stosunku do ww. podmiotu (podmiotow), na ktorych zdolnosc finansowa:
powoluj? 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 podnuot/podmioty te spelniaja, w zakresie,
w jakim powoluj? si? na-ich zasoby (zdolnosc finansow^, warunek udzialu w post?powaniu.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

podpis

rrrgrTehsaUzdo-^'"'



Nr zampwienia: 14/pn/2019 - wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNDSCI

DO TEJ S^EJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia

' zamieszczenia na stronie internetowej (www.nfz-katowice.pl) inforniacji, p ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przyrialeznosci do tej same] grupy kapitalowej z innym

Wykonawc'^ lub Wykonawcami, ktorzy ziozyU oferty w niniejszym postepowaniu.

Przez gtup^ kapitaiow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi?biorc6w,
ktorzy kontrolbwani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsigbiorc^, w tym rowniez
tego przedsi?biorc?.

Na ppdstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie internetowej www.nfz-
katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy. zlozyli oferty w post?powaniu na robot^ budowlatiq^ polegaj^ca
na przystosowaniu budynku delegatury w Cz^stochowie przy ul. Czartoryskiego .28 dla ospb
niepelnosprawnych,

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

■ w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo-zamowien publicznych. * , "

IL oswiadczam, iz nalezp do tej samej grupy kapitalowej, o

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

mowa

*nalezy wskazac jedn^z opcji: l albo II

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

Imi^ i nazwisko upelnomocnionegp przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpii

mgr Teresa Uzdowska


