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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Robota budowlana - zakup systemu oddymiania do budynku A
przy uL Kossutha 13 w Katowicach

zat^cznikami do niniejszej SIWZ sq:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

formularz oferty
formularz opis przedmiotu zamowienia
dokumentacja projektowa, na ktor^ skladaj^ si?:

a) projektbudowlanyiwykdnawczy autorstwaKabeSystemy AlarmoweSp. zo.o,
b) przedmiar robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrocie: STWiOR)
wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy. (wzor Umowy o zachowaniu poufiipsei w NFZ) ora?
zal^cznikiem nr 4 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobbwych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci --
wzor informacji, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc
wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa
tekst rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektdw i robPt budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867)

: ̂  Slaskiego Oddziahi WbfcwPdzkiego
Narodowegu Funduszu w Katowicach

data i podpis: TereskJJzdowsks.
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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaiacego

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

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

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 2019, poz. 1843 ze zm.).

.  Numer postfpowania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 18/pn/2019. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie sif na ww. numer.

Rodzaj zamdwienia: robota budowlana.

Wartosc zamowienia jest mniejsza niz rownowartosc kwoty 5 548,000 euro.

Terminologia

Ilekrbc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia" zwanej dalej takie „SIWZ" mowa jest

0 "pzp" lub „ustawie", nalezy przez to rozumiec ustawf z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Ilekroc w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", nale^ przez to rozumiec Sl^ski Oddziat Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (Sl^ski OW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach"
nalezy przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekroc w niniejszej SIWZ mowa jest
0 „rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajow dokumentow" lub „rozporz^dzeniu w sprawie
dokumentdw" naleiy przez to rozumiec rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U.
poz. 1126 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana - zakup systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13
w Katowicach, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ.

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV):

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemdw alarmdwych, 45315600-4 - Instalacje niskiego napi^cia,
31625200-5 - Systemy przeciwpozarowe, 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkdw.

Na opis przedmiotu zamdwienia sklada sie:

1) formularz opis przedmiotu zamdwienia;

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

a) projekt budowlany i wykonawczy autorstwa Kabe Systemy Alarmowe Sp. z o.o.

b) przedmiar robdt;

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

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

Uwaga!

•W formularzu opis przedmiotu zamowienia Wykonawca jako tresc oferty winien podac nazw?
producenta oferowanych central oddymiania, a takze nazw? oraz model oferowanych central
oddymiania.

if
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• Uszczegotowienie i konkretyzacj? dokumentacji projektowej stanowi^ wzor umowy oraz formularz
opis przedmiotu zamowienia. W razie w^tpliwosci Wykonawca zwi^zany jest tresci^ wzoru umowy oraz
formularza opis przedmiotu zamowienia.

•Wykonawca winien niezwlocznie zgtosic Zamawiaj^cemu w trybie art. 38 pzp wszelkie w^tpliwosci odnosz^ce si?
do opisu przedmiotu zamdwienia, w tym do dokumentacji projektowej i STWiOR, w szczegdinosci wszelkie
dostrzeZone bl?dy, wewn?trzne sprzeczno^ci, niezgodnosci, czy niekonsekwencje.

•W przypadku jakichkolwiek pytan b^dz w^tpliwosci, Wykonawca winien na podstawie art.38 ust.l ustawy Prawo
zamdwien publicznych zwrdcic si? do Zamawiaj^cego z wnioskiem o wyjasnienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy
udzieli wyjaSnien zgodnie z procedure okre^lon^ w przepisach cyt. ustawy.

Uwaga! Autorzy dokumentacji projektowej oraz STWiOR nie 54 upowaznieni do udzielania jakichkolwiek
informacji Wykonawcom.

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

a) wymagania dotycz^ce umowy 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem 34 roboty budowlane, ktdrych
niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiaj4cego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,
b) informacje o umowach 0 podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem 34 dostawy lub uslugi, ktdre, z uwagi
na wartosd lub przedmiot tych dostaw lub ushig, nie podlegaj4 obowi4zkowi przedkladania Zamawiaj4cemu.
Wzdr imiowy okresla zasady zawierania umdw 0 podwykonawstwo zardwno w przedmiocie robdt budowlanych, jak
i w przedmiocie dostaw i uslug.

Obowi4zek przedkladania umdw 0 podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem 34 dostawy lub uslugi nie dotyczy
umdw o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% warto^ci umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy
okreslonego w §7 ust.l umowy - ceny oferty), a takze umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot jest inny niz
polegaj4cy na na dostawie elementdw steruj4cych systemu oddymiania. Wyl4czenie, 0 ktdrym mowa w zdaniu
poprzedzaj4cym, nie dotyczy umdw 0 podwykonawstwo o wartosci wi?kszej niz 50 000,00 zlotych (brutto).

3. Rozwiazania rdwnowazne,

Zamawiaj4cy nie opisuje przedmiotu zamdwienia za pomoc4 norm, ani nie wskazuje znakdw towarowych, patentdw
lub pochodzenia, zrddia lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez
konkretnego wykonawc?.

Opis przedmiotu zamdwienia nie narusza art. 29 ust.3 pzp.

4. Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv 0 prace ("art. 29 ust.3 a pzpl
Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisieprzedmiotu zamdwienia na uslugi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykonawcf na podstawie umowy 0 prac^ osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, zpozn. zm.).
Przez czynnosci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie si?
wszystkie czynnosci fizyczne wykonywane w ramach przedmiotu zamdwienia (umowy), ktdre opisano
w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robdt, a takze w STWiOR, wykonywane bezposrednio przez
pracownikdw fizycznych uczestnicz4cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania
robdt budowlanych (ushig) obj?tych przedmiotem zamdwienia, tj. w szczegdlnosci czynnosci fizyczne polegaj4ce
na montazu i demontazu klap oddymiaj4cych wraz z wykohczeniem, a takze roboty instalacyjne (ukladanie
instalacji niskopr4dowej),j pod}4czenie zasilania central oddymiania.



Nr zam6wienia: 18/pn/2019

z wyi^czeniem czynnosci polegaj^cych na konfiguracji dostarczonych systemdw oraz czyiuiosci polegaj^cych na
dostawie oraz transporcie (kierowcy).

Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac§ w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy czynnosci
wykonywanych przez osoby z upravmieniami energetycznymi w grupie G1 w zakresie eksploatacji urz^dzen,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru, a takze nie obejmuje przypadkow wykonywania swiadczenia osobiscie przez
przedsi^biorc^ prowadz^cego dziaialnosc gospodarcz^. Ww. wymog nie dotyczy rownie^ czynnosci polegaj^cych
na konfiguracji dostarczonych systemow tj. na konfiguracji central oddymiania oraz konfiguracji pol^czenia,central
oddymiania z central^ SAP.

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

4a. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a nzp. wskazuie sie:

1) Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp:
najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zale±no^ci od tego, czy dana osoba
zatrudniona jest przez Wykonawc^, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu (jednej z osob wskazanych
w umowie) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynnosci, co do
ktorych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b^d^ zatrudnione na
podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.
Kompletne oswiadczenie winno zawierac rowniez wykaz os6b (imi? i nazwisko) zatrudnionych na podstawie
umowy 0 prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres obowi^zkdw pracownika)
oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy o prac?, dokladne okreslenie podmiotu
skfadaj^cego oswiadczenie, dat? zlo&nia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zloi;enia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osob zarowno pod k^tem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac§ w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem mozliwosci realizacji
umowy z udzialem osob w liczbie wynikaj^cej z wykazu.

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

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

pracownika;

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

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

c) mozliwoSd zwrocenia siy do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powziycia w^tpliwosci co do sposobu zatrudnienia.
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Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? os6b wykonuj^cych w trakcie realizacji umowy czynnosci,
CO do ktdiych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac^.
3) Sankeje z tytulu niespelnienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.Sa pzp: opisane we wzorze umowy

okolicznosci rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezlozenia w terminie kompletnego
oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1; obowi^zek zapiaty kary umownej za kazdy dzien niezatrudniania
w oparciu o umow? o prac? osoby wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy oraz obowi^zek zapiaty kary umownej za kazdy
dzien opoznienia w przedlo:^eniu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2 lit. a lub lit. b.

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

5- Warunki gwarancii i rekoimi za wadv nrzedmiotu zamowienia.

Wykonawca winien udzielic gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu zamdwienia, tj. na wykonane roboty
budowlane, w tym na zainstalowane urz^dzenia, wykonane instalacje, zastosowane materiaiy i urz^dzenia, a takze
na pozostale elementy zamowienia, ktdre mozna obj^c gwarancji i r?kojmi^ za wady, na warunkach okreslonych we
wzorze umowy.

Wykonawca winien zaoferowac 60-miesi?czny okres gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia.
Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokohi odbioru robot budowlanych,
kohczy zas wraz z uplywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r?kojmi za wady licz^c od dnia
podpisania protokohi kohcowego.

»W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia (umowy), w calym okresie jej trwania, Wykonawca
zobowi^zany b?dzie do wykonywania serwisu, tj. do dokonywania przegl^dow technicznych oraz konserwacji
wszystkich zamontowanych w ramach umowy urz^dzeh i instalacji — patrz wzdr umowy.

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

Warunki platnosci: warunki platnosci zostalv okre^lone we wzorze Umowv.

7. Inne informacie.

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

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

5) WyjaSnia si?, iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia
pubhcznego prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwieh publicznych wi^e si?
z regulacj^ ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U.2019.1480 ze zm.), ktdra 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 tdjze ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw
wlasnych, zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych
oraz oznaczeh pochodzenia towardw i using, norm wprowadzanych w j?zyku oryginalu zgodnie z przepisami o
normalizacji.
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8. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze powierzvc wykonanie cz^^ci zamowienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp zada wskazania przez Wvkonawc^ cze^ci zamowienia. ktorych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i pndania przez Wvkonawee firm
podwvkonawcow (patrz: formularz oferty).

3) Zamawiaj^cy nie zastrzegania obowi^zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz?sci
niniejszego zamowienia.

4) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zam6wien na roboty budowlane, kt6re maj^ bye wykonane
w miejscu podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przyst^pieniem do wykonywania zamowienia, Wykonawca, o ile 54 juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego 0 wszelkich zmianach danych, 0 ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a tak2e przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w poMejszym okresie zamierza powierzyc realizacj? robot budowlanych.

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umow^ o podwvkonawstwo nalezy rozumied umow? w formie pisemnej
0 charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sq uslugl, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz^sc zamdwienia
publicznego, zawart^ mi^dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawcq, a innym podmiotem (podwykonawcy),
a w przypadku zamdwieh publicznych na roboty budowlane takze mi^dzy podwykonawcy a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy
dalszymi podwykonawcami.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia.

1. Termin wykonania zamowienia: zamowienie wirmo zostac wykonane w terminie do dnia 20.01.2020 r.,
z zastrzezeniem §4 wzoru umowy.

Zamawiajycy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych liczyc od dnia zawarcia umowy.
W terminie do 3 dni roboczych liczyc od dnia zawarcia umowy Strony uzgodniy harmonogram realizacji robot
budowlanych;

W terminie do 3 dni roboczych liczyc od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowiyzany Jest przedstawic
Zamawiajycemu dokument potwierdzajycy posiadanie ubezpieczenia w zakresie odpowiedziabo^ci cywilnej
z tytuhi prowadzonej dzialalnosci i posiadanego mienia na zasadach okreslonych we wzorze umowy.
Postanowienia dotyczyce pozostalych termin6w zawiera wz6r umowy.

Uwaga: Zamawiajycy zastrzega, iz zawarcie umowy winno nastypic do dnia 31.12.2019 r. Zawarcie umowy po tym terminie co
do zasady nie jest mozliwe z uwagi na finansowanie zadah obj^tych zamowieniem z rzeczowego planu inwestycyjnego NFZ na
rok 2019. Zgodnie z regulacjami obowiyzujycymi w NFZ warunkiem finansowania zadah z planu roku 2019 jest zawarcie
umowy (udzielenie zamowienia) do dnia 31.12.2019 r. Wobec powyzszego Zamawiajycy zastrzega sobie prawo do odstypienia
od zawarcia umowy.

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

V. Warunki udziaiu w postenowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp 0 udzielenie zamowienia mogy ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajy wykluczeniu;

2) spehiiajy warunki udziaiu w post?powaniu, 0 ile zostaly one okreslone przez Zamawiajycego w ogloszeniu
o zamowieniu.
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Ad.l) Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - niepodleganie wvkluczeniu.

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

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

w pkt VI pkt 2 SIWZ. '

» Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic
dowody na to, ze podj^te przez niego ^rodki wystarczaj^ce do wykazania jego rzetebosci, w szczegolnosci
udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoscuczynienie
pieni^zne za doznan^j krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wspolprac? z organamij ̂cigania oraz podjfcie konkretnych srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktore S4 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
zamowienia oraz nie up^n^I okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

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

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - Zamawiaj^cy nie okre^la (nie stawia) zadnych warunkow udzialu
w post?powaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust.l pkt 2 pzp (art. 22 ustlb pzp).

2. W przypadku Wykoilawcdw wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia wymog niepodlegania

wykluczeniu, o ktdryni mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia.

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^wiadczen liib dokumentow potwierdzaiacych brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza aktualne na dzien skladania oferty oswiadczenie, o ktdrym iiiowa w art. 25a
ust.l pkt 1 pzp, tj. ze \Vykonawca nie podlega wykluczeniu

Informacje zawarte w ww. oswiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Wzor oswiadczenia, o ktprym mowa w art. 25a ust. I pkt 1 pzp, zal^czono do SIWZ.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego ("www.nfz-katowice.pl")
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy
0 przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt
23 pzp.
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W przypadku przynalezmosci do tej samej grupy kapitaiowej, Wykonawca moze ziozyc wraz z oswiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ie powi^zania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w postfpowaniu 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
dokumentow (...).

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

3. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wvkonawcdw:

1) o^wiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kaz;dy z Wykonawc6w wspdinie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zambwienia. Oswiadczenie to winno potwierdzib brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje brak podstaw wykluczenia;

2) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspblnie ubiegaj^cych
si? 0 udzielenie zamowienia;

4. Forma oswiadczen i dokumentow.

UWAGA! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostala dopuszczona mozliwosc
skladania dokumentow lub oswiadczen, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajbw dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu 0 udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy u^ciu srodkow komunikacji elektronicznej.
Zamawiaj^cy nie dopuscil rowniez mozliwoSci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej w sposob okreSlony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami — patrz pkt VII SIWZ.

W post?powaniu niniejszym, w ktbrym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mozliwoSb
skladania dokumentow lub oswiadczen, o ktorych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy u^ciu srodkbw komunikacji
elektronicznej, stosuje si? przepisy rozpprz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra
Przedsi?biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajbw
dokumentow, jakich(...)/Dz.U.2018,poz. 1993/, ztymze:
1) dokumenty lub oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentow, skladane s^

w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem,
2) poSwiadczenie za zgodnosb z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oswiadczenia,

sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnor?cznym podpisem.

»Pelnomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie kopii poSwiadczonej notarialnie/odpis notarialny.

UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty
pebiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic nelnomocnlka do reprezentowania
ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia
umowy w sprawie zambwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreSlonym w pkt X lit. B
SIWZ dla pelnomocnictw.

»Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktbrego zdolnosciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspblnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zambwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentbw, ktbre kazdego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie
rodzajbw dokumentbw).
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»Zamawiaj^cy moze z^dad ■ przedstawienia oryginahi lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow
lub oswiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytelna lub budzi
w^tpliwosci CO do jej prawdziwosci.
»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia w sprawie rodzajow dokumentow, dokumenty sporz^dzone w j^zyku obcym winny
byd skladane wraz z tiumaczeniem na j?zyk polski.

5. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzp.
Jezeli Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oswiadczen lub dokumentow
potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokument6w niezb^dnych
do przeprowadzenia post^powania, oswiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl^dy lub budz^
wskazane przez Zamawiaj^cego w^tpliwosci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zloienia, uzupelnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ziozenia, uzupelnienia
lub poprawienia iub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byioby
uniewamienie post?powania.
Jezeli Wykonawca nie zlo^l wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich ziozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ziozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byioby uniewamienie post^powania.
Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ziozenia wyjasnien dotycz^cych oswiadczen
lub dokumentow, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.

6. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlo^:enia oswiadczen lub dokumentow potwierdzaj^cych okolicznosci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost?pnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
»W przypadku wskazania przez Wykonawee dost^pnosci oswiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2,
§5 i §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami intemetowymi
ogdlnodost^pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? oswiadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o ktdrym mowa powyzej, Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcy przedstawienia thimaczenia
na j?zyk polski wskazanych przez Wykonawcy i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj^cego dokumentdw.

Zgodnie z cyt. norma skorzvstanie z tei mozliwoSci wvmaga wskazania przez Wvknnawci^
skonkretvzowanvch oSwiadczeri lub dokumentdw.

»W przypadku wskazania przez Wykonawee oswiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlnoSci oSwiadczeh lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub
dokumentdw, o lie s^ one aktualne (§ 10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma .skorrystanie
z tei mozhwosci wymaga wskazania przez Wykonawee skonkretvzowanvch o.Swiadczeli lub dokumentdw.

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

7. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym postfpowanin prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nastfpnte zbadac, czy Wykonawca,
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ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.

»Jezeli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si^ od zawarcia uriiowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moi:e zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu wykonawca, ktory ziozyi ofert? najwyzej ocenion^ sposrod pozostaiych ofert.

Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawialacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania
oswiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do porozumiewania sle z Wvkonawcami

1. Komunikacja mifdzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si^ za posrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, faksu
lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu
using drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta wiima zostac zlozona pod
tygorem niewaznosci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostac zlozone z zachowaniem formy okreslonej
w pkt X lit. B SIWZ (rdwniez w przypadku jego ziozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust.Sa
pzp), zas oswiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie
zamowienia (rdwniei w przypadku ich ziozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra
Przedsi^biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumentow (...) /Dz.U.2018, poz. 1993/.

Uwzgl^dniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz
niektorych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rowniez pkt VI pkt 5 SIWZ.

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

3. Jeieli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
posrednictwem faksu lub przy u^ciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2O02 r. 0 swiadczeniu using drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^- e-mail), kazda ze stron na i^danie dfugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien poslugiwad si? numerem sprawy okre^lonym
w SIWZ.

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

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

7. Wykonawca moze zwrocid si? do Zamawiaj^cego 0 wyjasnienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnieh
zgodnie z art. 38 pzp. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjasnieh niezwlocznie, jednak nie phzniej niz na 2
dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartosc zamowienia jest mniejsza niz kwoty okre^lone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem, ze wniosek 0 wyjasnienie tresci SIWZ
wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pozniej niz do kohca dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu
skladania ofert. Jezeli wniosek 0 wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l po uplywie terminu skladania wniosku, o ktorym
mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnieh, Zamawiaj^cy moze udzielid wyjaSnieh albo
pozostawic wniosek bez rozpoznania.
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Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku, o ktorym mowa w art. 38 ust. 1
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed upiywem terminu skiadania ofert zmienid tresc SIWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.
10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, je:zeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobot? lub dzied ustawowo

wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. Osob^ uprawnion^ przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si§ z Wykonawcami jest;

Mariusz Partyka - Gldwny Specjalista ds. Zamowien Publicznych w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych;
adres e-mail: zamowieniapub]iczne@,nfz-katowice.p].

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:
2 500,00 zlotych (slownie: dwa tysiqce pifdset 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moze wniesd wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:
1) pieni^dzu,

por^czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszczfdno^ciowo-kredytowej, z tym,
ze por^czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?^ym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

porfczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojU Przedsi^biorczosci.

Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacid przelewem na rachimek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewow mi^dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1, 40-043 Katowice.
W przypadku wnoszenia wadium w formie innej nii pieni?4na, Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410.
Tre^c takiego dokumentu nie moze warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waznosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktdrym uplywa termin skiadania
ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skiadania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw srodkdw
pieni?znych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplvwem terminu skiadania ofert. o ktorym mowa
w pkt XI ppkt I SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

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

2)

3)

4)

5)

4.

5.

IX.

1.

Termin zwiazania oferta

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

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedluzyc termin zwi^ania ofert^, z tym
ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwr6cic si? do
Wykpnawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

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

2.

\J\I
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4. Przedhizenie terminu zwi^zania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhi^eniem okresu waznosci
wadium albo, jeteli nie Jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwi^zania ofert^.
Jezeli przedhizenie terminu zwi^zania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przvgotowvwania ofertv

A, Wykonawca winien wypebiic formularze (w tym wzory oswiadczeh) w sposdb trwaly poprzez wpisanie
w odpowiednich miejscach niezb^dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz^sc formularza lub

caiy formularz nie dotyczy Wykonawcy nalezy wpisac "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby miejsce
wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt maie, nale^ wykonac kserokopi? danego formularza
w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelnic wg potrzeb i podpisac. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem

Wykonawcy - informacje nalezy umie^cic w zai^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc?.
Wykonawca winien przygotowad i zlo^c ofert? z wykorzystaniem wzorow formularzy oraz innych zal^cznikdw
skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywac
zmian merytorycznych zapisow znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej
SIWZ.

UWAGA! Zamawiaj^cy udost?pnia na stronie intemetowej Sl^skiego OW NFZ formularze oraz oswiadczenia

niezb?dne do sporz^dzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Jezeli Wykonawca edytuje formularz
lub oswiadczenie, zobowi^zany jest dokladnie przeczytad jego tresc oraz pordwnac j^ z oryginalnym zapisem SIWZ
w formacie pdf.

UWAGA! Dla ocenv. czv tre^c ofertv odpowiada tresci SIWZ decvduiaca jest wersia SIWZ w formacie pdf.

zawieraiaca skan podpisu Dvrektora Slaskiego OW NFZ.

Wykonawca odpowiada za tresc kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy i o^wiadczen. W przypadku, gdy
tresc oferty nie b?dzie odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie
odrzuceniu.

A. Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez

Wykonawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^zah o wartosci odpowiadaj^cej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie

rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku
oryginal petnomocnictwa (lub jego kopi? poswiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nale^ dol^czyc do
oferty. Ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisac osoba upowamiona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznana za niewazn^.

B. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

C. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyc w nast?puj^cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^
i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki

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

Przetarg nieograniczony - nr 18/pn/2019

ROBOTA BUDOWLANA - zakumsystemu oddymiania

NIE OTWIERAC PRZED: godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyc,
ze przesytka zawiera ofert? oraz wskazac nnmer post?powania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci
za nast?pstwa spowodowane brakiem wlasciwego zabezpieczenia oferty Inb brakiem ktorejkolwiek
z ww. informacji.
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E. Zamawiaj^cy prosi o wtozenie do koperty jw. wypeinionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktorej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 15 formularza oferty,
z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikdw.

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

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa defmiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z2019 r. poz. 1010 ze zm.):
Przez tajemnic§ przedsiebiorstwa rozumie si? informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq pawszechnie 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 stanowiqcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegl, ze nie mog^ bye one udostepniane oraz wvkazal. iz zastrzezone informacje
stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zloiyc tylko jedn^ oferte na cale zam6wienie. Oferte sklada sie w formic
pisemnej pod lygorem niewaznosci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci elektronicznej.

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

H. Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegad sie o udzielenie zamowienia. Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy sie
0 udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia albo
do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Dokument pelnomocnictwa winien
odpowiadac zasadom okredlonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposob wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:
1) formularz oferty

2) formularz opis przedmiotu

\jsl

zamowienia

3) szczegolowy kosztorys

nalezy wypelnid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;
w ramce w pkt I formularza oferty nalezy podad cene oferty za realizacje
calego zam6wienia (netto oraz brutto);

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie ryczaltowe;

nalezy wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (nalezy
zal^czyd do formularza oferty); uwaga: nalezy wpisad wymagane
w formularzu informacje dotycz^ce central oddymiania;

w oparciu o zal^czone do SIWZ dokumenty skladaj^ce sie to. opis

12
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ofertowy pomocniczy przedmiotu zamowienia, Wykonawca sporz^dza szczegdbwv kosztorvs

ofertowy pomocniczy dla robot budowlanvch stanowi^cvch nrzedmiot
zamowienia w danym pakiecie:

przez szczegolowy kosztorys ofertowy pomocniczy nalezy rozumiec
szczegdiowy kosztorys ofertowy sporz^dzony zgodnie z zasadami

wynikaj^cymi z rozporz^dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych, dla metodv szczegdlowei .snnrzadzania

kosztorvsu ofertowego.

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

niemniej jednak Zamawiaj^cy wskazuje rozporz^dzenie jako podstawf do
sporz^dzenia szczegolowego kosztorysu ofertowego pomocniczego na

dany pakiet; tekst rozporz^dzenia zal^cza si? do SIWZ.

w przypadku stwierdzenia przez Wykonawc? braku mozliwo^ci

skatalogowania danej pozycji kosztorysu, Wykonawca dokonuje wyceny

danego elementu w szczegdlowym kosztorysie ofertowym pomocniczym

na podstawie kalkulacii wlasnei ("indywidualnei"). kt6r§ zal^cza do

szczegdlowego kosztorysu ofertowego pomocniczego Jako Jego integraln^

cz?^d;

szczegdlowy kosztorys ofertowy pomocniczy winien zostac podpisany

przez Wykonawc?; kosztorys Wykonawca zal^cza do forinularza oferty

w dw6ch jednobrzmi^cych kompletnych egzemplarzach (w przypadku

zawarcia umowy z Wykonawc^, jeden egzemplarz zostanie wykorzystany

na potrzeby realizacji przyszlej umowy; egzemplarza tego nie nale^

trwale l^czyc z pozostalymi dokumentami oferty);

w zwi^zku z faktem, iz cena oferty jest cen^ ryczaltowq, szczegolowy

kosztorys ofertowy pelni w tym zakresie rol? pomocniczy sluzyc celom

okreslonym we wzorze umowy;

4) wzor informacji, o ktorej

mowa w art. 91 ust.Sa pzp

oraz podzielona platno^c

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

nalezy zaiyczyc do formularza oferty);

5) wz6r oswiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1

pzp

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym

(oswiadczenie zalyczyd do formularza oferty);

6) wzor oswiadczenia - grupa

kapitalowa

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyd

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.

XL Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert? naleiy zloiyc w siedzibie Zamawiajycego:

Sl^ski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, Dokoj nr 208A (II pi^tro),

w terminie do dnia !?*... do godziny 12.00.

2. Zamawiajycy niezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zlozona po terminie.
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3.

4.

5.

6.

7.

XIL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonawca moze, przed upiywem termjpu do^kladMia ofert, zmienic lub wycofac ofert?.
Otwarcie ofert odb^dzie si? w dniu o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokdj nr 217A (II piftro).

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

Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platnosci zawartych
w ofertach.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej rwww nfz-katowice.pii
informacje dotycz^ce:

1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy ziozyli oferty w terminie; j
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platnosci zawartych w ofertach.

Opis sposobu obliczenia ceny ofertv

Cena oferty stanowi cene rvczaltowa i winna zawierac wszelkie koszty niezb^dne do wykonania zamdwienia,
zgodnie z wzorem umowy. Patrz pkt X lit. I pkt 4 SIWZ.
Wynagrodzenie ryczahowe umowy (cena oferty) stanowi wynagrodzenie niezmienne.
Wykonawca zobowi^zany b§dzie zrealizowac roboty budowlane obj^te przedmiotem zamdwienia za cen?
ryczahow^ oferty podan^ w pkt 1 formularza oferty, w tym wszystkie koszty zwi^zane z wykonaniem
zamdwienia. Wykonawca realizuj^c przyszl^ umow?, nie b?dzie mdgl domagac si? podwyzszenia
wynagrodzenia, nawet jesli w chwili zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzied rozmiaru lub kosztdw prac.
Wynagrodzenie ryczahowe umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym. W przypadku wynagrodzenia
ryczahowego szczegdlowy kosztorys pomocniczy zal^czony przez Wykonawc? do formularza oferty petal
w tym zakresie funkcj? pomocniczy.

Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokiadno^ciy
do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, it ceny (wartosci) nale^ zaokryglad do petaych
groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a kohcdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokrygla si?
do 1 grosza.

W celu ustalenia,. na kim spoczywa obowiyzek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty
infonnacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zalyczono do SIWZ) zawierajycy rdwniez
taformacj? odnoszycy do kwestii „mechanizmu podzielonej platnosci". Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, je^eli
zlozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiajycego obowiyzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i using, Zamawiajycy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny/cen (netto) podatek od towardw i using, ktdry mialby obowiyzek rozliczyd zgodnie z tymi
przepisami.

Mechanizm podzielonej platnosci -jezeli dotyczy.
Zamawiajycy informuje, ze b?dzie realizewal platnosd za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci tzw. split payment, wylycznie przy platno^ciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub
polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towardw lub using wymienionych w zalyczniku nr 15 do ustawy
0 podatku od towardw i using.

Mechanizm podzielonej platnosci nie b?dzie wykorzystany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajyce
poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia zwolnione z VAT
lub opodatkowane stawk? 0%.
W przypadku tzw. „mechanizmu podzielonej platnosci" wynagrodzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze
wynagrodzenie (cen? oferty) brutto, czyli uwzgledniajycy podatek VAT, za wyjytkiem sytuacji zwotaienia
z VAT bydz opodatkowama stawky 0%.

Zamawiajycy odrzuci ofer t?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.

14

L/^



Nr zam6wienia: 18/pn/2019

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

XIII. Opis krvteriow wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteridw i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b^dzie przedstawione ponizej kryterium oceny ofert oraz
nast^puj^cy sposdb oceny ofert:

Cena - wasa 100%

najnizsza cena spo^rod wszystkich ocenianych ofert

Ilosc punktdw = x 100 pkt x 100%

cena ocenianej oferty

fVaga kryterium cena zostala ustalona na podstawie art. 91 ust.2a pzp.

»Piinkty b?d^ liczone z dokladno^ci^ do dwoch miejsc po przecinku przy uwzgl^dnieniu zasady wyrazonej

w pkt XII pkt 3 SIWZ, w oparciu o wz6r okreslony powyzej.

XIV. Informacie o formalno^ciach. iakie powinnv zostad dopelnione no wvborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktorego oferta jest wa2:na, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamowien publicznych, spelnia

wymagania Zamawiaj^cego okreslone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium

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

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

art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.

Formf przeslania zawiadomlenia o wyborze oferty najkorzystniejszej okresla pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzgl^dnieniu przepisdw przejkciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwieA

publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ. U.2016.I020).

3. Zamawiaj^cy moze zawrzec umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust.l pzp, jezeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedn^ ofert? lub

b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. II ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynno^ci

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

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

oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy mote wyrazic zgod? na podpisanie

umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdmiej w dniu

wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wniesc zabezpieczenie nale^ego

wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

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

wybrac ofert? najkorzystniejsz^ sposrdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania

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

XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy ̂ :^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysokosc zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.
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2. Zabezpieczenie moze zostac wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast^puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,

b) porfczeniach bankowych lub por^czeniach spdMzielczej kasy oszczfdnosciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni^^ym;

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 wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniern, 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 Oddziai w Katowicach, ul. Podchor^zych 1,40-043 Katowice.

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

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
0 ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zosta6 dokonana z zachowaniem
ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. 0 zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

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

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

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

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

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

XVI. Istotne nostanowienia umowv - wzhr umowv

1. Istotne dla strpn postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal^czony do
SIWZ. Wzhr umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamowienia.

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

3. Wykonawcy wyst?pujicy wsphlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidami odpowiedzialnosh za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o srodkach ochronv prawnei przysluguiacvch Wvkonawcv w toku nostenowania o udzielenie

zamhwienia

1. Srodki ochrony prawnej przysiuguji na zasadach okreslonych w Dziale VI pzp.
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2. ^rodki ochrony prawnej przysiuguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a taki:e innemu podmiotowi, jeieh
ma lub miai interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniosi lub moie poniesc szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisow ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogioszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przyshiguj^ r6wnie:z organizacjom wpisanym na list?,
0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

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

4. Jezeli wartosc zamdwienia jest mniejsza nii. kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przyshiguje wyi^cznie wobec czynnosci:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogioszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;
2) okreslenia warunkdw udziahi w post?powaniu;
3) wykluczenia odwoluj^cego z post?powania o udzielenie zamdwienia;
4) odrzucenia oferty odwohij^cego;
5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwolanie powinno wskazywad czynnosc lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?

niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre^lad z^danie oraz wskazywad
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

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

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,
do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynnosc albo
dokonuje czynnosci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynnosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okresla art. 182 pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego

przyshiguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.
Skarg? wnosi si? za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo^enie skargi w placdwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wlasciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wnie^6 takze Prezes
Urz?du Zamdwieh Publicznych. Prezes Urz?du moze takze przyst^pic do tocz^cego si? post?powania. Do
czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

13. Szczegdlowe zasady zwi^ane ze srodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamowieh
publicznych.
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XVIII. RODO; informacia dia Wvkonawc6w

KLAUZULA INFORM^YJNA~" '
DOTYCZ^CA PRZETWARZANTA DANYCH OSOBOWYCH OSOB UCZESTNICZ^CYCH
POST^POWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ SL^SKI ODDZIAL

WOJEWODZKl NEZ

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

ft

• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, z ktorym mog^ si? Pahstwo skontaktowac
w nast?puj^cy sposdb:

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

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

• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ mozna
kontaktowad 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

• CELIPODSTAWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^zanym z post?powaniem
0 udzielenie zamdwienia publicznego znak: 18/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstaw^ prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczegdlno^ci:

■  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 ̂ rodkdw 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 finansach publicznych;

■  ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci;

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

Odbiorcami Panstwa danych osobowych b?d4 osoby lub podmioty, kt6rym udost?pniona zostanie dokumentacja
post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieh publicznych,
dalej „pzp".

Ponadto, odbiorc^ Panstwa danych osobowych mog^ bye osoby lub podmioty posiadaj^ce upowaznienie do
pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie
ustawy 0 dost?pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostac przekazane podmiotom, z kthrymi
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.
• pKRES PRZEiCHbWYWANIA DANYCH
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Panstwa dane osobowe przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoAczenia
post?powania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy.
• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZA

W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktorej Hane dotvcza przvshiguie:

■ na podstawie art. .15 E(9£)0, prawo dost^pu do tre^ci swoich danych;
■ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie maze to skutkowac
zmianq wyniku post?powania a udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z pzp oraz.nie maze naruszac integralnosci protokolu oraz jego zalqcznikow,

" na podstawie art. 18 RODO, prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrze&niem przypadkbw, o ktdrych mpwa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzglqdy 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 przepisdw RODO',

Nie przvshiguie Panstwu:

■ w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuni?cia danyeh osobowych;
" prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktbrym mowa w art. 20 RODO',
■ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz-podstaw^ prawn^
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.'c RODO.
• INFORMACJ A O WYMOG U PODANI A DANYCH

Obowiqzek podania danych osobowych bezposrednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem "iistawovi^^akreilonjro
w przepisach pzp, zwi^zanym z udzialem w postfpowaniu o udzielenie zambwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaj^ z pzp.
•  INFORM.\C.JA \V ZAKRESIE ZAUTO.MATYZGWANEGO I'ODEJMOWANIA DECYZ.II ORAZ
PROFILOWANIA

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

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychmiast zglosib Zamawiaj^cemu.

UzdOWSKS
mgr Wes
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OFERTA

Dane Wvkonawcy:

Nazwa/Firma:

Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddziaj' Wojewodzld
ul. Kpssutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Nuttier KRS: /jezeli dotyczy/

/jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numet NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

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

Nr rachuttku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogl zwrocic wadium:

/dotyczy wadiiXtn wtiiesionego wpieniqdzu/

1. W nawi^zaniu do ogloszenia b przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot: robota budowlana - zakup
systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, oferujemy wykonanie dla
Sl^skiego Oddzialu Wojewodzldego NFZ calego zamowienia zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow
Zamowienia, za cen^ ryczaltow^ oferty:

cena netto + wartosc 23%podatku VAT =

zJ: brutto (cena brutto)

UWAGA!

Patrz pkt XII pkt 4 i pkt 5 SIWZ oraz wzor it
Niniejsze dotyczy rowniez szczegotowego kosztorvsu ofertnwcgopomorniczpp-n

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonac zamowienie w terminie do dnia 20.01.2020 r.,
z zastrzezeniem §4 wzoru umowy.
Zamawiaj^cy przekaze Wykojiawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych Ucz^c od dnia zawarcia umowy.

A) K
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W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^, harmonogram realizacji robot
budowlanych.
W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic
Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoki cywilnej
z tytuiu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego mienia na zasadach okreslonych we wzorze umowy.
Wykonawca oswiadcza^ iz akcepmje pozostaie terminy wynikaj^ce ze wzoru umowy.

3. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? udzielic 60-miesi?cznej gwarancji oraz r?kojmi za wady przedmiotu
zamowienia, tj. na wykonane roboty budowlane, w tym na zainstalowane urz^dzenia, wykonane instalacje,
zastosowane materiaiy i urzs^dzenia, a takze na pozostaie elementy zamowienia, ktore mozna obj^c gwarancji
i r?kojmiq^ za wady, na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

» Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokolu odbioru robot
budowlanych, konczy zas wraz z uplywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r?kojmi za wady
licz^c od dnia podpisania protokolu kohcowego.
»W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia (umowy), w calym okresie jej trwania, Wykonawca
zobowi^zany b?dzie do wykonywania serwisu, tj. do dokonywania przegl^dow technicznych oraz konserwacji
wszystkich zamontowanych w ramach umowy urz^dzeh i instalacji - patrz wzor umowy.

4. Oswiadczamy, ze akcepmjemy warunki platnosci okreslone we wzorze umowy.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejszq, oferty przez okres 30 dni. Bieg zwis^zania oferty
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zdobylismy informacje
mezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku
wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz
obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.

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

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

Lp. Czesc zamowienia Firma Podwykonawcy

•" — / V/y*

cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy oraz firm?
podwykonawcy/6w.
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9. Zobowi^zujemy si? w przypadku wybom naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci odpcwiadaj%cej 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dntn
wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

10. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowiq,zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporz^dzettia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz
uchylema dyrektywy 95/46/WE (Ogblne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob fizycznych, od ktdrych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia
publicznego w niniejszym post?powaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych lub zachodzi
wyijiczenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci oswiadczenia
Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.

11. Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zacbowania poufhosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej
Wykonawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze ziozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowiema publicznego - zamowienie nr 18/pn/2019, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufnych
Zobowi^zuj? si?/zobowi^zujemy si? do: ' '

1) zacbowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktdrej b?dzie robota budowlana - zakup systemu oddymiania do budynlm A
przy ul. Kossutha 13 w Katowicacb, w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub
rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi/nam przekazane,

2) wykorzystywama Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wylgcznie w celu realizacji
umowy.

12. Oswiadczamy, i± upowaznienie os6b reprezentujgcych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu
(w tym podpisujitcych ofert?/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast?puj^cego
dokumentu*:

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

zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.
*zaznaczyc podpxinkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowainione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post?powaniu:

/imi? 1 nazwisko/ /podstawa upowainienia do reprezentowania Wykonawcy/

1
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13. Oswiadczamy, ii nalezymy/nie nalezymy* do grupy matych lub stednich przedsi^biorstw.
* niepotrzebne skreslic

makgo ora^ sredniego prr^edskhioriy, a tak^e mikropr^edsiibior<y t(awiera ustawa v^ dnia 06.03.2018 r. Prawo pr^edsiiMorcdia
(DK: 2018.646). Zgodnie ̂  art. 7 ust. 1 pkt Ipkt 3 cyt. ustaivy u^te w ustawie okreslenia o^nac;^ajti:
1) mikroptzedsi^biorca - prxedsi^biorci, ktdry w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych speiniai icic^nk nast(pujcice
warunki:

a) ̂atmdniai sredniorocspie mniej ni^ 10 pracownikow ora\
b) ostqgncil rocv^nj obrdt netto spr^edaiy towarow, wyrobow i ustug ora^ ̂  operagi fmansouych niepr^krac^ajciy rowmwartosci w ̂ htych 2
mihonoiv euro, lub sumy aktywoivjego bilansu sporxcidipnego na koniec jednego x tych lat nie prxekrocx^ly rownowartosci w xlotych 2 milionow
euro;

2) maty ptzedsi^bioica - prxedskbiorci, ktory w co najmniej jednym roku x dmch ostatnich lat obrotonych speiniai Idcxpie nast^ujcice
warunkd:

a) xatrudnial sredniorocxnie mniej nix pracownikow orax
b)osidgncii rocxny obrot netto xe spr^daly towarow,^ nyrobow i uslug orax K. operagifinansowych nieprxekracxajciy rownowartosci w xlotych 10
mihonow euro, lub sumy aktywowjego bilansu sporxddxpnego na koniec jednego x tych lat nie prxekrocxj/ly rownowartosci w xktycb 10 milionow
euro - i ktory nie jest mikroprxedskbiorccy

3) sredm przedsi^biotca - prxedskbiorci, ktory w co najmniej jednym roku x dwoch ostatnich lat obrotonych speiniai Idcxpie nast^ujcice
warunki:

a) xatrudnial sredniorocxnie mniej nix250pracownikow orax
b)osidgncil rocxny obrot netto xe sprxeda^ towarow, nyrobow i uslug orax K. operagi finansowych nieprxekracxajciy rownowartosci w xlotych 50
mihonow euro, lub sumy aktywowjego bilansu sporxddxonego na koniec jednego x tych lat nie prxekrocxyly rownowartosci w xlotych 43 milionow
euro

- i ktory nie jest mikroprxedskbiorcci animalym prxedsi^biorcci.

14. Zal^cznikami do niniejszego formularza ofetty nast^puj^ce wypelnione formulatze/
oswiadczenia/dokumenty:

" 1) szczegoiowy kosztorys ofertowy pomocniczy (2 egz.)
2) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona piatnosc
3) oswiadczenie, o ktorym rnowa wart. 25a ust 1 pkt 1 pzp
4) formularz opis przedmiotu zamowienia
5) pelnomocmctwo osob reprezenmjacych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis

notarialny) - jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)
6) inne jezeli dotyczy

Uwa^a!

oswiadczenie a ptzynaleznosci alba braku przynaleznosci do tej samej gmpy kapitatowej Wjkonawca
sklada w termime 3 dni od xatniesxctxenia informagi, a ktorej mowa w art. 86 ust.5 pxp na stronie intemetowej www.nfx-
katowice.pl

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data ,

podpis

4

mgr Tei^a Uzdowst'-
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana - zakup systemu oddymiania do budynku A przy
ul. Kossutha 13 w Katowicach, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ.

Kod Wspolnego Slownika Zamowien fCPV):

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45315600-4 - Instalacje niskiego napi^cia

31625200-5 - Systemy przeciwpozarowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow.

II. Na opis przedmiotu zamowienia sklada si?:

1) niniejszy formularz opis przedmiotu zamowienia;

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

a) projekt budowlany i wykonawczy (sporz^dzony jako jedno opracowanie) autorstwa KABE

Systemy Alarmowe Sp. z o.o.;

b) przedmiar robot;

3) Specyfikaeje teehniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrocie: STWiOR).

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

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

zamowienia oraz akceptuje je.

UWAGA!

»Wykonawca skladaj^c ofert?, poza niniejszym formularzem opis przedmiotu zaniowienia, nie jest

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

Uszczegolowienie i konkretyzacj? dokumentacji projektowej stanowi^ wzor umowy oraz formularz opis

przedmiotu zamowienia. W razie w^tpliwosci Wykonawca zwi^zany jest tresci^ wzoru uniowy oraz

formularza opis przedmiotu zamowienia.

III. . Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy,

w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami

prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowiqzuj^cych norm odnosz^cych si? do

przedmiotu zamowienia.

IV. Wykonawca zobowi^Zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz

inne elementy u^e do wykonania przedmiotu umowy b?d4 fabrycznie nowe, nieuzywan? i w peini

oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a, takze

1

wartosciowe.
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narz^dzia, sprz^t uzyte do wykonania umowy b^d^ spelniafy wymogi i normy okreslone
w obowi^zuj^cych przepisach, b^d^ odpowiadaly - tam gdzie jest to wymagane - wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne, swiadectwa dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc.; wyroby budowlane, szczegolnie
istotne dla bezpieczenstwa pozarowego, b^d^ posiadaly dokumenty potwierdzaj^ce ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na z^danie
Zamawiaj^cego Wykonawca obowi^zany jest niezwlocznie okazac do wgl^du wymagane dokumenty.

V. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc^, najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub
podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy
podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu (jednej z osob wskazanych w umowie) oswiadczenie, iz
osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych
przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac§, b?d^ zatrudnione
na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.
Kompletne oswiadczenie winno zawierac rowniez wykaz osob (imi? i nazwisko) zatrudnionych na
podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres
obowi^zkow pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy
o prac?, dokladne dkreslenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

SIWZ wskazuje, jakie czynnosci na gruncie niniejszego post^powania nalezy rozumiec jako
czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

VI. Wykonawca oswiadcza, ze zobowi^zuje si^ zapewnic biez^c^ sprawnosc systemu oddymiania
w ramach udzielonej gwarancji w calym okresie jej trwania (w tym zapewnia wykonanie wszystkich
czynnosci opisanych we wzorze umowy, w szczegolnosci okreslonych w §Ila wzoru umowy -
serwisowanie systemu oddymiania).

VII. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych
wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot budowlanych, w tym przy udziale osoby/osob
z uprawnieniami energetycznymi w grupie G1 w zakresie eksploatacji urz^dzeh, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru oraz przy udziale osob z uprawnieniami energetycznymi w grupie G1 w zakresie
eksploatacji urz^dzeh, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy zachowaniu warunkow
wskazanych w niniejszej umowie oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

VIII. Wykonawca oswiadcza, iz zobowi^zuje si? wykonac zamowienie na warunkach i zgodnie z wzorem
umowy.
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IX. Wykonawca jako tresc oferty podaje ponizej nazwf producenta oferowanych central oddymiania,
a takze nazw^ oraz model oferowanych central oddymiania:

Oswiadczamv. iz oferuiemv;

Nazwa producenta oferowanych central oddymiania:

Nazwa oraz model oferowanych central oddymiania:

Imi§ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis

rng^

Ter\saUzdo-^s>"^^
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UMOWANR...

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skim Oddziaiem Wojewodzkim z siedzib^, w Katowicach ptzy

• ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

~ Sl^skiegd Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala: na podstawie peinomocnictwa nr z dnia
(kopia w zal^czeniu), zwanym dale] j.Zamawiaj^cym"
a

2 siedzibq^ w , adres: , wpisanym do , pod
numerem ; NIP: , REGON: , wysokosc kapitaiu
zakiadowego: zl /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala: — , zwanym dale) „Wykonawcq.",
o tresci nast^puj^cej:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robot? budowlan^ - zakup systemu

oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha w Katowicach.

2. Strony zgodnie stwierdzaj^ iz NFZ jest wlakicielem obiektu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
i Zamawiaj^cy ma prawo do wykonywania w nim robot budowlanych stanowi^cych przedmiot
niniejszej umowy.

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

w zamowieniu nr 18/pn/2019, w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowi^zuj^cych

norm odnosz^cych si? do przedmiotu niniejszej umowy.

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

1) zal^cznika nr 1 do umowy — opis przedmiotu umowy \^or^dt(ony w oparciu o formulary opis
przedmiotu zamowienidp,

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

a) projekt budowlany i wykonawczy autorstwa Kabe Systemy Alarmowe Sp. z o.o.
b) przedmiar robot;

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR),

oraz zgodnie z ofertq^ Wykonawcy zlozonq^ w zamowieniu nr 18/pn/2019.

5. W przypadku w^tphwosci, dla celow interpretacji b?d^ mialy pierwszehstwo dokumenty zgodnie
z nast?puj^c^ kolejnosci^:

a) umowa,

b) dokumentacja projektowa,

c) STWiOR.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wynagrodzenie umowne, ryczaltowe, o ktorym mowa w §7 ust. 1, w tym koszty przygotowania,
wykonania i odbioru robot budowlanych b?d^cych przedmiotem umowy, zostalo okreslone
w oparciu o peln^ i wyczerpuj^c^ wiedz?, jaks^ przy zachowaniu nalezjrtej starannosci na temat
przedmiotu umowy Wykonawca mogl uzyskac z dokumentacji przekazanej przez Zamawiaj^cego;

1
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2) wszystkie odpady zwi^zane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym gruz, dtewno, tworzywa,
metale oraz pozostaie odpady, zostan^ usuniete lub poddane utylizacji przez Wykonawc? na jego
koszt, zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa.

7. W zwi^zku z faktem, iz wynagrodzenie nimejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczaitowym,
szczegoiowy kosztorys ofertowy stanowi^cy zai^^cznik nr 2 do umowy ma w tym zakresie charakter
pomocniczy. Kosztorys ten bqdzie zatem wykorzystywany do celow zgodnych z niniejsz^ umow^.

§2

Podwykonawstwo

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

podwykonawcy/6w w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawqr ziozonej w zamowieniu
nr 18/pn/2019, tj. Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy/om: *
- robots budowlan^ polegaj^c^ na /

- dostaw? polegaj^c^na /

- using? polegajq,c^na ,

ktor^ wykona: Ifirmaj nas^wa podwykonawoy!.
Pozostaie/Wszystkie* roboty budowlane, dostawy oraz usiugi stanowi^ce przedmiot zamowienia
Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.
*  postanci wypetnione stosownie do ofery Wykonawy t^io^nej w spmdwieniu nr 18lpnl2019.

2. Wykonawca zobowi^zuje si? zawrzec z podwykonawc^ w zakresie cz?sci zamowienia okreslonej
w ust.l, umow? w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyi^cznie

wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub using, ktore scisle odpowiadaj^ cz?sci
zamowienia okre£onego umow^, zawart^ pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^.

3. Wykonawca, podwykonawca iub dalszy podwykonawca zamierzaj^cy zawrzec umow?
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, zobowiq^zuje si?, w trakcie
reakzacji przedmiotu niniejszej umowy, do przediozenia Zamawiaj^cemu projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz icb wycen^
nawi^zuj^,c^ do cen uj?tych w zaiaczniku nr 2 do umowy (szczegoiowy kosztorys ofertowy
pomocniczy), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest pbowi^zany dol^czyc zgod?
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiaj^cy w terminie 14 dni licz^c od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgioszenia w formie pisemnej zastrzetzen

do projektu tejze umowy, jezeli:

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

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyi^cznie wykonanie robot budowlanych, ktore
scisle odpowiadaj^, cz?sci zamowienia okreslonego umow^ zawart^ pomi?dzy Zamawiaj^cym
a Wykonawcy

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslpne na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy
i powinno odpowiadac stosownym dia tego wykonania wymaganiom okreslonym w niniejszej
umowie oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie b?dzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s^ zobowi^zani do niezwiocznego przedstawiania
Zamawiaj^cemu na jego z^danie dokumentow, oswiadczeh i wyjasnieh dotycz^cych realizacji
umowy o podwykonawstwo.
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5) zapewnienie udziaiu Zamawiaj^cego w odbiorach robot budowlanych realizowanych przez
podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, zgodnie z §3 ust.8 niniejszej
umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:
-  uzalezniaj^cych uzyskanie przez podwykonawc? lub dalszego podwykonawc? zaplaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiaj^cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapiaty przez Wykonawc?
wynagrodzenia podwykonawcy;

- uzalezniaj^cych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
przez Wykonawc? podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiaj^cego.;
- stanowi^cych, iz termin reaHzacji robot budowlanych w umowie o podwykonawstwo. jest diuzszy
niz przewidywany dla wykonania tych robot w niniejszej umowie;
-  stanowiq.cych sposob rozliczeh za wykonane roboty uniemozliwiaj^cy rozUczenie tych robot
pomi^dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
b) gdy przewiduje termin zapiaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust.l3.

5. Niezgioszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, terminie okreslonym
w ust.4, uwaza si? za akceptacj? projektu umowy przez Zamawiaj^cego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowi^zany jest przediozyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginaiem kopi?
zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmiany), ktorej przedmiotem s^ roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiaj^cy w termime 14 dni Ucz^c od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust.6, uprawniony jest do zgioszenia w fotmie pisemnej sprzeciwu do umowy,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 lit. a lub lit. b.

8. Niezgioszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7,
uwaza si? za akceptacj? umowy przez Zamawiaj^cego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowi^zany jest przediozyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginaiem kopi?
zawartej umowy o podwykonawstwo, Irtorej przedmiotem s^ dostawy lub us^ugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien ust. 10.

10. Obowi^zek, o ktorym mowa w ust.9, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.l umowy -
ceny oferty), a takze umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot jest inny niz polegajs^cy
na dostawie elementow steruj^cych systemu oddymiania. Wyi^czenie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzaj^cym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wi?kszej niz. 50 000,00 ziotych
(brutto).

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust.9, jezeh termin zapiaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okre^ony
w ust.l3, Zamawiaj^cy informuje o tym Wykonawc? i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wyst^pienia o zapiat? kary umownej.

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

13. Termin zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze bye diuzszy niz 30 dni od dnia dor?czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajq,cych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usiugi lub roboty budowlanej.
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z zastrzezeniem, ze w momencie wypkty wynagrodzenia na rzecz Wykonawqr, wszelkie naleznosci
na rzecz Podwykonawcy zostan^ uregulowane w calosci.

14.Wykonanie czesci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowi^zan wynikaj^cych z niniejszej umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie dzialania bq^dz zaniechania, w tym uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jak za wlasne dzialania b^dz zaniechania. Wykonawca w
szczegolnosci ponosi wobec Zamawiaj^cego peln^' odpowiedzialnosc zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

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

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

17. Zamawiaj^cy, moze z^dac od Wykonawcy zmiany lub odsuniycia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzyt
techniczny, osoby i kwaHfikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
dajq, rykojmi nalezjrtego 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 Zamawiaj^cego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z. terenu budowy, jezeli dziaiania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaj^ postanowienia niniejszej umowy.

18. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 18/pn/2019.

19. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy b^dz
wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 18/pn/2019, winno nast^pic w drodze pisemnego aneksu do umowy.

20. W zwi^zku z tym, iz robota budowlana objyta przedmiotem umoWy bydzie wykonywana w miejscu
podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiajq,cy z^da, aby przed
przyst^pieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i.osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych -
w wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca zobowi^zuje siy zawiadamiac Zamawiaj^cego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzyc reaUzacjy roboty budowlanej (jezeli dotyczy).

21. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedldzy wraz z kopiq, umowy
o podwykonawstwo dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajq,cy, ze osoby zawieraj^ce umow? w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadaj^ uprawnienia do jego reprezentacji.

22.Powierzenie realizacji zadah innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiaj^cego umowa o podwykonawstwo, lub inna istoma
zmiana tej- umowy, w tym zrrdana zakresu zadan okre^onych t^, umow^ wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajq,cego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

23. Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje si? zasady okreslone
w niniejszym paragrafie.
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24. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporz^dzane s^ w j^zyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowi^zany zal^czyc do
przedkiadanego projektu jego tlumaczenie na j?zyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — tlumaczenie przysi^gle umowy na j?zyk polski. ;

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

26.Powierzenie wykonania cz^sci zamowienia (umowy) podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte Avykonanie umowy.

2.

3.

5.

6.

§3
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowi^zuje sig wykonac caly przedmibt umowy w terminie do dnia 20.01.2020 r.
z zastrzezeniem §4 umowy.

Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych Ucz^c od dnia zawarcia
umowy. Przekazanie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony protokolem
ptzekazania frontu robot.

W termime do 3 dni roboczych licz^,c od dma zawarcia umowy Strony uzgodni^ harmonogram
realizacji robot budowlanych.

Harmonogram robot b^dzie mial charakter ruchomy, co oznacza mozhwosc zmiany kolejnosci robot
przyj^tej w harmonogramie na uzasadniony wniosek kazdej ze Stron. Zmiana taka b^dzie dokonywana
w trybie roboczych uzgodnieh przez osoby wskazane w §5 ust.l i ust.2 umowy.
Wykonanie robot budowknych (odbior robot) winno zostac potwierdzone przez Strony odr^bnym
protokolem odbioru robot budowlanych. Protokol odbioru robot budowlanych winien
wskazywac numery seryjne zainstalowanych urz^dzeh wraz z cenami jednostkowymi central oddymiania.
Zamawiajjtcy zobowi^zuje si? dokonac odbioru robot w ci^u 2 dni roboczych licz^c od daty
pisemnego zgioszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawc?.
Wykonawca zobowi^zuje si? dokonac zgioszenia gotowosci do odbioru robot nie pozniej niz 1 dzieh
roboczy przed uplywem terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1.
Niezwlocznie po podpisaniu protokotu odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?
opracowac i dostarczyc Zamawiaj^cemu dokumentacj? powykonawcz% jezeli okohcznosci b?d^
wymagaly jej sporz^dzenia (wyst^pi^ zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej). W takim
przypadku Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc dokumentacj? powykonawcz^ w formie pisemnej
(2 egzemplarze) oraz na nosniku CD lub DVD umozhwiaj^cym odczyt w formatach „ath" (dot.
kosztorysow), „dwg" (dotyczy rysunkow, rzutow etc.) oraz „pdf'.
Z chwil^ odebrania przez Zamawiaj^cego dokumentacji powykonawczej, na Zamawiaj^cego
przechodz^, wszelkie maj^tkowe prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji do wykonanej
dokumentacji, a w szczegolnosci:
a) prawo do korzystania i wykorzystywania dokumentacji powykonawczej w calosci lub w cz?sci,
w tym do korzystania z zawartych w niej rozwi^zah projektowych;

b) prawo do modyfikacji dokumentacji powykonawczej;
c) prawo do udost?pnienia dokumentacji powykonawczej w dowolnej formie osobom trzecim,
w tym rowniez do pubUcznego udost?pnienia na przyklad poprzez pubHkacj? na stronie
internetowej, jezeli zajdzie taka potrzeba;

d) prawo do powielania dokumentacji powykonawczej w calosci lub w cz?sci w dowolnej formie,
technice oraz ilosci egzemplarzy;

e) prawo dp sporz^dzenia dowolnej ilosci kopH dokumentacji powykonawczej lub jej cz?sci przy

7.

pomocy iowolnej techniki, w tym ikarskiej, reprograficznej lub cyfrowej.
5
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8. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo udzialu we wszystMch odbiorach robot budowlanych
realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiaj^cego umow o podwykonawstwo na
roboty budowlane, przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz do zgiaszania uwag
i zastrzezen w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania
odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowi^zuje si? informowac
Zamawiajq,cego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych reahzowanych
przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, z takim wjrprzedzeniem, aby
umozhwic Zamawiaj^cemu faktyczny udzial w odbiorach.

9. Nalezyte wykonanie robot budowlanych stanowi^cych przedmiot niniejszej umowy winno zostac
potwierdzone przez Strony protokolem kohcowym, ktory b?dzie stanowil podstaw? do dokonania
zwrotu cz?sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z zasadami przyj?tymi
w niniejszej umowie. Podstaw^ dla podpisania protokol'u koiico\yego b?dzie protokol odbioru robot
budowlanych, a takze - w symacji opisanej w ust.7 - dokumentacja powykonawcza. Protokol
koncowy wimen zostac podpisany bez zb?dnej zwloki.
W dmu podpisania protokolu odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zany b?dzie
przeprowadzic instruktaz w zakresie obslugi systemu oddymiania.

10. Przed dokonaniem protokolarnego odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?
przeprowadzic testy funkcjonalnosci zainstalowanego systemu oddymiania w obecnosci co najmniej
jednej z osob, o ktorych mowa w §5 ust.l umowy. Wyrdki testow winny zostac zal^czone do
protokolu odbiom robot budowlanych jako jego integralna cz?sc.
Najpozniej w dniu podpisania protokolu odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?
przekazac Zamawiaj^cemu wszelkie dokumenty techniczno-ruchowe, w tym wszelkie instrukcje
obslugi, karty gwarancyjne.

11. Protokoly, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zobowi^zuje si? przygotowac Zamawiaj^cy. '
12. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisywania protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,

ze strony Zamawiaj^cego upowaznione s^, osoby wskazane w §5 ustl umowy; ze strony Wykonawcy
zas osoba lub osoby wskazane w §5 ust.2 umowy.
Poza odbiorami opisanymi w niniejszym paragrafie osoby wskazane w §5 ust.l umowy
upowaznione s^ do dokonywania w ramach niniejszej umowy rowniez odbiorow cz?sciowych oraz
odbiorow robot zanikaj^cych, czy ulegaj^cych zakryciu, jezeli takie wyst^i% w toku realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuk^ budowlan^ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

13. Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy
dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu
(jednej z osob wskazanych w §5 ust.l umowy) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach
niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?d^ zatrudnione na podstawie umowy o prac?
w rozumieniu Kodeksu pracy w caiym okresie realizacji umowy, Kompleme oswiadczenie winno
zawierac rowmez wykaz osob (imi? i nazwisko) zatrudnionych na podstawie umowy o prac? wraz ze
wskazaniem wykonjrwanych przez te osoby czynnosci (zakres obowi^zkow pracownika) oraz wraz ze
wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy o prac?, dokladne okreslenie podmiotu
skladaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osob zarowno pod kq,tem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem mozliwosci
realizacji umowy z udzialem osob w liczbie wynikaj^cej z wykazu.
Niezlozenie komplemego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub
podwykonawc?) uprawnia Zamawiaj^cego do rozwi^zania umowy oraz nahczenia Wykonawcy katy
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umownej w wysokosci okreslonej w §12 ust.l lit.a umowy, jezeU Wykonawca (lub podwykonawca)
pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie ziozyi wymaganego kompletnego oswiadczenia.

Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega lia wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie
si? wszystkie czynnosci fizyczne wykonywane w ramach przedmiotu zamowienia (umowy), ktore opisano
w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robot, a takze w STWiOR, wykonywane bezposrednio
przez pracownikow fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie
wykonywania robot budowlanych (uslug) obj?tych przedmiotem zamowienia, tj. w szczegolnosci
czynnosci fizyczne polegaj^ce na montazu i demontazu klap oddymiaj^cych wraz z wykonczeniem, a takze
roboty instalacyjne (ukladanie instalacji niskopr^dowej), podi^czenie zasilania central oddymiania,
z wyl^czeniem czynnosci polegaj^cych na konfiguracji dostarczonych systemow oraz czynnosci
polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy
czynnosci wykonywanych przez osoby z uprawnieniami energetycznymi w gmpie G1 w zakresie
eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, a takze nie obejmuje przypadkow
wykonywania swiadczenia osobiscie przez przedsi?biorc? prowadz^cego dzialalnosc gospodarcz^ Ww.
wymog nie dotyczy rowmez czynnosci polegaj^cych na konfiguracji dostarczonych systemow tj. na
konfiguracji central oddymiania oraz konfiguracji pol^czenia central oddymiania z central^ SAP.
Wymog zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo
zamowien pubKcznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu zamowienia na roboty
budowlane, nie zas w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.

14. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez
Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien
pubKcznych, dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.l3):
a) mozKwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginaiem kopn umowy o prac? zatrudnionego

pracownika;

b) mozKwosc z^dania innych dokumentow, np. dokumentow potwierdzaj^cych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowome z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz

z informacj^ o Kczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadczenia wlasciwego oddzialu

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

umowy o prac?, w szczegolnosci imi? i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy
o prac?, rodzaj umowy o prac? oraz zakres obowi^zkow pracownika.

c) mozKwosc zwrocenia si? do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroK
w przypadku powzi?cia w^tpKwosci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod Kt. a i b dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie

Zaniawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuj^cych
w trakcie reaKzacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac?. !

§4

1. Umowa niniejsza b?dzie mogla ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku

wyst^ienia nast?puj^cych przeszkod w jej reaKzacji:
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

a)

b)

a) w przypadku zaistnienia okolicznosci siiy wyzszej w rozumieniu przyj^tym w dokttynie
i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia
jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki
uliczne, jezeE uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej ora'z ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^,cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si?
Wykonawca, jako siiy wyzszej oraz jej wpiywu na mozUwosc prowadzenia robot.
b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych

warunkami organizacyjnymi, finansowymi b^dz innymi okolicznosciami, przez ktore nale^
rozumiec sytuacje zwi^zane z koniecznosciq, uzyskania dodatkowych decyzji, pozwolen,
uzgodnien etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych,

z zastrzezeniem postanowieh ust.7 i ust.8 niniejszego paragrafu.

W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a lub lit. b), termin
wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb?dny do usuni?cia lub ust^ienia
przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego nast?puj^cego po dniu usuni?cia
lub ust^ienia przeszkody bieg terminu reahzacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.
Zawieszenie terminu reahzacji robot budowlanych b?dzie wymagalo pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiaj^cego na protokole zawieszenia okreslaj^cym w szczegolnosci dat? rozpocz?cia okresu
zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz Wykonawc?.
Kazdorazowe zawieszenie robot trwa az do usuni?cia lub ust^pienia przeszkody.
Po usuni?ciu lub ust^pieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporz^dzq,pisemny aneks do umowy

wskazuj^cy okres trwania zawieszenia reahzacji robot budowlanych oraz okreslaj^cy termin pozostaly
do zakohczenia reahzacji umowy.

Wyst^ienie przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu reahzacji robot
budowlanych jako calosci; przeszkoda moze zatem dotyczyc cz?sci realizowanych robot, co nie

wyklucza prowadzenia robot budowlanych w pozostalym zakresie. Niezaleznie od zakresu

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

Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze srodkow inwestycyjnych, Zamawiaj^cy zastrzega, iz:

w sytuacji niezakohczenia reahzacji umowy do dnia 20.01.2020 r. z powodu niedotrzymania terminu
reahzacji umowy przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moze skotzystac z prawa do rozwi^zania umowy
z zachowaniem zasad okreslonych w §12 ust.8 urnowy oraz do nahczenia Wykonawcy kary umownej

w wysokosci 5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ust.l umowy.

w sytuacji niezakohczenia reahzacji umowy do dnia 20.01.2020 r. z powodu innego niz wskazany pod
ht. a, a takze, jezeh w przypadku, o ktorym mowa pod ht. a, Zamawiaj^cy nie skorzysta z prawa do
roz-wi^zania umowy, Zamawiaj^cy dokona inwentaryzacji robot oraz oceny ich zaawansowania
wedlug stanu na dzieh 20.01.2020 r. w oparciu o zal^cznik nr 2 do umowy. Stosownie
do powyzszego Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres
umowy, nie wi?cej jednak niz 80% kwoty wjmagrodzenia calkowitego umowy, nawet
w przypadku, gdyby wartosc wykonanych na dzieh 20.01.2020 r. prac przekroczyla poziom

procentowy wskazany w zdaniu poprzednim.

Podstaw^ zaplaty - obok faktury VAT wystawionej i dostarczonej przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu
nie pozniej niz w dniu 24.01.2020 r., z zastrzezeniem konsekwencji niedotrzymania ww. terminu
wskazanych w §8 ust. 9 umowy, b?dzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na dzieh 20.01.2020 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 terminu reahzacji robot

budowlanych b?dzie kontynuowany od pierwszego dnia roboczego nast?puj^cego po dniu usuni?cia

VV
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lub ust^ienia przeszkody, a wi^c po uzyskaniu przez Zamawiaj^cego srodkow finansowych na rok
2020 na realizacj? umowy.

Do odbioru robot, zasad wystawiania faktur oraz zapiaty wynagrodzenia stosuje si? odpowiednio
postanowienia §7-8 umowy.

8. W przypadku nieuzyskania srodkow finansowych przez Zamawiaj^cego do dnia 31.03.2020 r.,
Zamawiaj^cy rozwi^ze. niniejsz^ umow? w zakresie niezrealizowanej cz?sci przedmiotu umowy
z zachowaniem 14—dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia ziozeiaia wypowiedzenia na
pismie. Po dokonaniu wypowiedzenia, a przed uplywem terminu wypowiedzeni% Wykonawca dopelni
wszystkich wymaganych umow^ formalnosci.

§5
1. Do przeprowadzenia odbioru i podpisania protokol'u odbioru robot budowlanycb, o ktorym mowa

w niniejszej umowie, Zamawiaj^cy upowaznia nast?puj^ce osoby; 1 , tel ,

2  , tel ,3 , tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie
trzech sposrod wskazanych wyzej osob.

Osoby wskazane w zdaniu 1 sq, rowniez odpowiedzialne ze strony Zamawiaj^cego za biez^,ce
kontrolowanie przebiegu umowy oraz upowaznione do uzgadniania harmonogramu realizacji robot
budowlanych, a takze do podpisania innych protokoiow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, niz
wskazany w zdaniu 1. Dla skutecznosci wystarczy dzialanie dwoch sposrod wskazanych wyzej osob.

2. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,
w tym za biez^ce kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokoiow,
0 ktorych mowa w niniejszej umowie, uzgadniania harmonogramu realizacji robot budowlanych, s%:

1  , tel , 2 , tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie
jednej ze wskazanych osob.

3. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1- ust.2 dla swej skutecznosci wymaga
jedynie pisemnego oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie umowy.

4. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych
wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot budowlanych, w tym przy udziale osoby/osob

■  z uprawnieniami energetycznymi w grupie G1 w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru oraz przy udziale osob z upramiieniami energetycznymi w grupie G1 w zakresie
eksploatacji urz^dzeh, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy zachowaniu warunkow
wskazanych w niniejszej umowie oraz zgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami prawa.

5. Wykonawca zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiajq,cemu przed przyst^pieniem do robot imienny
(imi? i nazwisko; podstawa dysponowania) wykaz wszystkich osob, ktore b?d^ braly udzial w realizacji
niniejszej umowy. O zmianach dotycz^cych wykazu osob Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac
Zamawiaj^cego bez zb?dnej zwloki, na pismie. Zmiana osob podanych w wykazie jest dopuszczalna
przy uwzgl?dnieniu wymogow niniejszej umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, iz wypelnil obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO* wobec osob Szycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal
w zwi^zku z niniejsz^ umow^,. Wykonawca potwierdza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjn^
Zamawiaj^cego z art. 13 RODO.

*KODO - ro^dr;(cid^nie Parlamentu Europejskiego i (UE) 2016!679 ̂  dnia 27 kwietnia 2016 r. u> sprawie ochnny osob
fi^ct^njch w s^icis(ku ^ pr^twars^niem danych osohonych i w sprawie swobodnego pr^eplywu takich danych orav;^ uchyknia
dyrektyny 95/46IWE (ogolne ros^ort^d^enie o ochronie danych) (D^. Uhj. UE E 119 ̂  04.05.2016).

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

robotarni budowlanymi oraz zapewnic nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe z uwzgl?dnieniem
przepisow rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
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przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz
rozporz^dzenia Ministra Infrastruktury z dma 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Wykonawca dopeini obowi^zkow
w zakresie wymagah dotycz^cych bezpieczenstwa i higieny pracy okre^onych w dokumentacji
projektowej oraz STWiOR. Wykonawca zobowi^zuje si? do umozliwienia wst?pu na teren
prowadzonych robot pracownikotn organow nadzoru budowlanego oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiaj^cego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc materialnq^ (finansow^ za wszelkie szkody powstale po stronie
Zamawiaj^cego, jego pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem
umowy.

3. Zamawiaj^cy w dniu przekazania frontu robot przekaze Wykonawcy pornieszczenie przeznaczone
na zaplecze socjalno-bytowe.

4. Po zakohczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowi^zany jest uporzstdkowac teren budowy oraz
teren zaplecza, o ktorym w ust.3.

5. Materialy rozbidrkowe (np. gruz, odpad, klapy) Wykonawca zobowi^zuje si? wywiezc i zutyHzowac
na wiasny koszt, zgodnie z obowi^zuj^cyrni w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowi^zuje si?
przedlozyc Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce dokonanie utyUzacji zgodnie
z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami.

6. Zamawiaj^cy umozhwi Wykonawcy korzystanie z mediow (energia elektryczna, woda i scieki)
w zakresie niezb?dnym do realizacji umowy.

7. Zamiar rozpocz?cia przez Wykonawc? jakichkolwiek robot zwij^zanych z wylstczeniem mediow
zasilaj^cych budynek lub stanowi^,cych ingerencj? w siec logiczn^ wymaga bezwzgl?dnie
wczesniejszego uzgodnienia z jednym z pracownikow Zamawiaj^cego wskazanych w §5 ust.l umowy,
tj. CO najmniej na 2 dni robocze przed planowanym przez Wykonawc? rozpocz?ciem takich robot.

8. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urzq,dzenia, instalacje) oraz
inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?d^, fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni
wartosciowe. Materialy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze narz?dzia,
sprz?t uzyte do wykonania umowy b?d^ spelnialy wymogi i normy okreslone w obowiq,zuj^cych
przepisach, b?d^ odpowiadaly - tam gdzie jest to wymagane - wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne,
swiadectwa dopuszczeh, deklaracje zgodnosci, atesty etc.; wyroby budowlane, szczegolnie istotne dla
bezpieczenstwa pozarowego, b?d^ posiadaly dokumenty potwierdzaj^ce ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na z^danie Zamawiaj^cego
Wykonawca obowi^zany jest niezwlocznie okazac do wglq,du wymagane dokumenty.

9. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj?tych przedmiotem umowy w dniach od
poniedzialku do pisttku, przy czym wszelkie przebicia, przejscia, przewierty, i tym podobne czynnosci
emituj^,ce wzmozony halas winny bye wykonywane mi?dzy godz. 18.00 a 6.00, z zastrzezeniem, iz
prace wykonywane w godzinach nocnych nie mog^, zaklocac ciszy nocnej.
Wnioskowanie przez Wykonawc? o wykonywanie robot w soboty lub niedziele wymaga, zgloszenia
takiego zamiaru przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu na co najmniej 2 dni przed planowanymi
robotami. Prace nie mog^ zakldcac ciszy nocnej.

W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest wyehminowanie lub istotne
ograniczenie prac reahzowanych przy pomocy elektronarz?dzi, utrudniaj^,cych prac? i obslug?
petentdw Sl^skiego OW NFZ (nadmierny halas i zapylenie).
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§7

Wynagrodzenie ryczaftowe - wynagrodzenie caj'knwite nmnwy
1. Wynagrodzenie calkowite nalezne Wykonawcy z tytulu zrealizowania niniejszej umowy wynosi

zlotych brutto (slownie: ziotych brutto), w tym: zl netto
oraz 23% podatek VAT, z zastrzezeniem postanowien §8 umowy.
Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaftowym i odpowiada cenie oferty Wykonawcy
ziozonej w zamowieniu nr 18/pn/2019.

2. Wynagrodzenie caikowite umowy, o ktorym mowa w ust.l, zawiera wszelkie koszty niezb?dne do
wykonania zamowienia, w tym koszt urz^dzen, instalacji, robocizny, materiaiow oraz wszelkie inne
koszty, a takze nalezne oplaty i podatki zwi^zane z reaUzacjq, umowy.

3. Wykonawca zobowiq^zuje si^ zreaUzowac caloksztalt prac wynikaj^,cych z przedmiotu umowy za ww.
kwot? uwzgl^dniaj^c^ wszystkie koszty zwi^zane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
reakzuj^c umow?, nie b^dzie mogl domagac si? podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesli w chwili
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie ryczaltowe
umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym.

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

5. Jezeli w okresie realizacji umowy nast^pi ustawowa zmiana stawki podatku VAT przyjmuje si?
nast?puj^ce zasady.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczala zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy albo
- w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisanai obowiq^zany b?dzie
odprowadzac Zamawiaj^cy - zwi?kszenie wydatku brutto po stronie Zamawiaj^cego, wynagrodzenie
netto umowy, w tym takze wartosci, ceny netto, zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu
aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku, VAT, wydatek brutto po stronie Zamawiaj^cego nie
przekroczyl ceny oferty netto Wykonawcy powi?kszonej o podatek VAT w wysokosci obowiq^zuj^cej
w dniu zlozenia oferty w zamowieniu nr 18/pn/2019.
W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do
wynagrodzenia netto umowy, w tym takze do wartosci, cen netto, zostanie doliczony podatek VAT
w wysokosci obowi^zuj^cej na skutek zmniejszenia stawki.

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

6. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowy okreslone w §7 ust.l umowy, nie narusza
przepisow ustawy z dnia 22 Upca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac?
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2177).

§8
Warunld i terminy pfetnosci

1. Zaplata z tytulu niniejszej umowy nast^pi z dolu, w formie polecenia przelewu, na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni licz^c od daty dostarczenia do
siedziby Zamawiaj^cego prawidlowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokatu
kohcowego, z zastrzezeniem postanowien ust.6-ust.9 niniejszego paragrafu oraz §4 ust.7 umowy.
Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzieh obcijtzenia rachunku Zamawiaj^cego.
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3. Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zapiade wynagrodzenia, Uczone
od dnia nastgpnego po dniu, w ktorym zapiata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zaplaty.

4. Przeniesienie wierzytelnoki wynikaj£j,cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

5. Faktura VAT powinna uwzgl^dniac ponizsze dane, a takze - jezeli dotyczy - zapis o mechanizmie
podzielonej platnosci:

Nabywca:

Narodoiiy Fmdus;^ Zdrowia ̂  siedt^ibn w Warsr^wie,
adres: ul Grojecka 186, 02-390 Warsv^wa,

NIP: 107-00-01-057

Qdbiorca i pj:atnik dowodu:

J'Iqskt Odd:^ai Wojemd^ki Narodowego Fundus;(u Zdrowia ̂  siedt^bq, w Katowicach,
adres: ul. Kossutha 13, 40 —844 Katowice.

6. Podstaw^ wyplaty naleznego Wykonawcy, wynagrodzenia b?dzie wystawiona przez Wykonawc?
faktura VAT oraz:

a) protokoi koncowy, w ktorym b?d^ wyszczegolnione elementy robot budowlanych wykonane
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

b) sporz^dzone nie wczesniej niz 5 dni przed uplywem terminu plamosci oswiadcZenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawcy lub przez podwykonawcow,

c) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez
nich lub pelnym obj^ciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
obj^tej platnoscia koncowy.

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawc? stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawc? wymagan, o ktorych mowa w ust.6, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu plamosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnieh
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o plamosc.

9. Wykonawca zobowiazuje si? do wystawienia i dostarczenia kazdej z faktur VAT w terminie zgodnym
z obowiazujacymi przepisami prawa, nie pozniej jednak niz w dniu 24.01.2020 r. W przypadku
wystawienia i dostarczenia Zamawiajacemu fakmr lub fakmr VAT po terminie wskazanym w zdaniu

poprzedzajacym, Zamawiajacy moze skorzystac z prawa do rozwiazania umowy z zachowaniem
zasad okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ust.l umowy.

§9
Platnosci na rzecz podwykonawcow

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawc? realizacji cz?sci umowy podwykonawcy lub dalszemu
podwykohawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplat? wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow plamosci okreslonych
w umbwie z podwykonawcy przy uwzgl?dnieniu postanowieh §2 ust.l3 umowy.



Nf zamowienia: 18/pn/2019 wzot uinowy

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

3. Zamawiaj^cy niezwlocznie po zgloszeniu z^dania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawc? o z^daniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie .Wykonawc? do
zgloszenia pisemnych uwag dotycz^cych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczajq,c mu w tym celu termin nie krotszy niz 7
dni od dnia otrzymania przez Wykonawc? wezwania.

4. W przypadku zgloszenia przez Wykonawc? w terminie okreslonym w ust. 3 uwag podwazaj^cych
zasadnosc bezposredniej zaplaty, Zamawiaj^cy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaplaty lub

b) zlozyc do depozytu sa^dowego kwot^ potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej w^tpkwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si? nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

5. Zamawiaj^cy jest zobowi^zany zaplacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, b?d^ce przedmiotem z^dania, o ktorym mowa w ust. 2, jezeU Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc fakturq, 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 zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyl^,cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.

6. Rownowartosc kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, b^,dz skierowanej do
depozytu s^dowego, Zamawiaj^cy 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 charakteru robot budowlanych,

dostaw i uslug reaUzowanych 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 wymagalnosc roszczeriia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci maj^cych wplyw na t? wymagalnosc.
8. Zamawiaj^cy jest uprawniony do odst^pienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i wykaze niezasadnosc takiej platnosci, lub
jezeh 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, jezeU 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. Podstawq. platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy b?dzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc? lub Podwykonawc?,

przedstawiona Zamawjaj^cemu wraz z potwierdzon^ za zgodnosc z oryginalem kopi^ protokolu
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12.

14.

odbioru przez Wykonawc? lub Podwykonawc? robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub usiug.

Bezposrednia platnosc dokonywana przez Zamawiaj^,cego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
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 Podwykonawcy i bydzie
dotyczyc wyl^cznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj^cego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
us lug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej plamosci do depozytu
s^dowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przysluguj^cej Wykonawcy od Zamawiaj^cego
z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadaj^cej dokonanej platnosci.

13. Zamawiaj^cy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiaj^cego uznania plamosci bezposredniej za uzasadnion^.
Zamawiaj^cy moze zlozyc do depozytu s^dowego kwot? potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych w^tpliwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu plamosc nalezy si?, co uznaje si? za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie obj?tym zdeponowan^ kwot^, zobowi^zania Zamawiaj^cego wzgl?dem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnosc Zamawiaj^cego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
plamosci bezposrednich jest ograniczona wyl^cznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
danej cz?sci zamowienia, wynikaj^cej z zalacznika nr 2 do umowy (szczegolowy kosztorys ofertowy
pomocniczy). Domagaj^c si? zaplaty bezposredniej podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien

przedlozyc Zamawiaj^cemu kosztorys szczegolowy z umowy o podwykonawstwo dla cz?sci
zamowienia obj?tej zaplaty bezposredni^. Zamawiaj^cy dokona porownania kwot za zakres rzeczowy
obj?ty zaplaty bezposrednia wynikajq,cych ze szczegolowego kosztorysu pomocniczego (zalacznik
nr 2 do umowy) oraz szczegolowego kosztorysu z umowy o podwykonawstwo. W przypadku roznic
w cenach jednostkowych pomi?dzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowq^ o podwykonawstwo
a cenami jednostkowymi okreslonymi w zalaczniku nr 2 do umowy (szczegolowy kosztorys ofertowy
pomocniczy), Zamawiaj^cy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego fakmry VAT lub rachtinku wyl^cznie kwot? nalezn^ na podstawie
cen jednostkowych okreslonych w zalaczniku nr 2 do umowy.

Koniecznosc wielokromego, tj. wi?cej niz dwukromego, dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaplat na
sum? wi?ksz^ niz 5% wartosci umowy moze stanowic podstaw? do tozwi^zania umowy w sprawie
zamowienia pubUcznego przez Zamawiajq,cego oraz naUczenia kary umownej, o ktorej mowa w §12
ust.l Ut.a umowy.

17. Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowieh publicznych nie naruszaj^ praw i obowi^zkow
Zamawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikaj^cych z przepisow
art. 647' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cjrwilny.

15.

16.

14

Id
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§10

Zabezpieczetiie nale:^tego wykonania umowy
1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci zi,

CO stanowi 10% ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 18/pn/2019.
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub
kitka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien pubkcznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci. O zarniarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest
poinformowac Zamawiajq,cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rozHczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiaj^cemu przysluguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia Ucz^c
od dnia podpisania protokolu koncowego. Pozostalq, cz?sc zabezpieczenia (do 30%) Zamawiaj^cy
obowi^zany jest zwrocic Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r^kojmi za wady.

4. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz^sci), Zamawiaj^cy nie
moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^ienia z roszczenietn z tytulu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezek zdarzenie uzasadniaj^,ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci
zabezpieczerua.

§11
Gwarancja i r^kojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl^dem Zamawiaj^cego za przygotowanie i wykonanie caiosci
robot b^d^cych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji oraz r^kojmi za wady przedmiotu umowy, tj. na wykonane roboty
budowlane, w tym na zainstalowane urz^dzenia, wykonane instalacje, zastosowane materialy
i  urz^dzenia, a takze na pozostaie elementy zamowienia, ktore mozna obj^c gwarancja
i r^kojmi^ za wady. Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania
protokolu odbiom robot budowlanych, konczy zas wraz z uplywem 60 - miesi?cznego okresu
gwarancji i t?kojmi za wady Ucz^c od dnia podpisania protokolu koncowego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za ewentualne wady (bi?dy) w opracowanej w ramach niniejszej
umowy dokumentacji powykonawczej (w sytuacji opisanej w §3 ust.7 umowy). Konsekwencje wad
(bl?d6w), w tym rowniez finansowe, nie mog^ obci^zac Zamawiaj^cego. Wykonawca zobowi^zany
jest do usuni?cia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego, na wlasny koszt zarowno wad
w dokumentacji, jak i wszelkich konsekwencji tych wad.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? wydac Zamawiaj^cemu najpozniej w drdu podpisania protokofu
odbiom robot budowlanych wszeUde dokumenty gwaranc)^ne dotycz^ce przedniiotu umowy.
Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ bye sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W prZypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane
s^ postanowieniami niniejszej umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach
gwarancyjnych mog^ bye korzystniejsze od okreslonych w niniejszej umowie.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplatnego usuni?cia w ramach udzielonej gwarancji wad Ezycznych
(naprawa) lub do bezplamego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeh wady ujawni^ si?
w okresie udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca zobowi^zany jest dokonac wymiany na rzecz woln^ od wad w przypadku stwierdzenia
braku obiektywnej mozliwosci naprawy, b^dz w przypadku, gdy naprawa bylaby nieoplacalna
ekonomicznie.

/V— 7. Wykonawca-zapewnia hast?puj^ce warunki gwarancji:

-15^
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a) czas teakcji na zgloszenie przez Zamawiajq^cego nieprawidiowosci w dziaianiu systemu

oddymiania, w tym urz^,dzen i instalacji (czas fizycznego przyst^pienia do usuni^cia

nieprawidiowosci) - w ci^gu 2 godzin Ucz^c od chwili otrzymania telefonicznego zgloszenia od
Zamawiajq^cego pod numer telefonu , dodatkowo potwierdzonego za

posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

O kazdej zmianie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej Wykonawca jest zobowi^zany
niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego (na pismie lub elektronicznie), pod rygorem uznania
zgloszenia dokonanego na kontakty podane pod Ut.a za skuteczne.

Wykonawca zapewnia dost^pnosc zglaszania nieprawidiowosci lub innych problemow dotycz^cych

przedmiotu umowy 24h na dob? przez 7 dni w tygodniu.

b) czas usuni?cia nieprawidtowosci w dziaianiu systemu oddymiania, w tym urz^dzen i instalacji

(czas naprawy b^dz wymiany na rzecz woln^ od wad) - w terminie do 6 godzin licz^c od chwili

przyst^ienia przez Wykonawc? do usuni?cia nieprawidiowosci, przy uwzgl?dnieniu postanowieh

ust.8 niniejszego paragrafii.

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

elementu systemu oddymiania, Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy rozwazy

odpowiednie wydluzenie czasu naprawy b^,dz wymiany w stosunku do okreslonego w ust.7 lit.b, 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 czynnosci odbioru lub w okresie r?kojmi za wady, wad przedmiotu

umowy, Zamawiaj^cemu przysluguj^ nast?puj^ce uprawnienia:

1) jezeU 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,

wyznaczaj^c jednoczesnie Wykonawcy termin do ich usuni?cia;

2) jezeU 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) jezeU wady nie nadaj^ si? do usuni?cia:

a) Zamawiaj^cy moze odpowiednio obnizyc wynagrodzenie w oparciu o zal^cznik nr 2 do umowy

-  jezeU stwierdzone wady nie uniemozHwiaj^ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem;

b) Zamawiaj^cemu przysluguje prawo do rozwit^zania umowy z zachowaniem zasad

okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz nakczenia kary umownej w wysokosci okre£onej w §12

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

w tym celu odpowiedni termin - jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaj^ uzytkowanie 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 lit.a.

Z dokonanych ogl?dzin Strony sporz^dz^ stosowny protokol.

12. Wszelkie koszty w toku wykonywania zobowi^zah z tytulu gwarancji b^dz r?kojmi za wady, w tym

zwi^zane z wymiany lub naprawy usuni?ciem wad (w szczegolnosci koszty robocizny, materialow,

cz?sci, urz^dzeh), w tym z ewentualnym transportem, instalacji uruchomieniem, ponosi Wykonawca.

13. Zobowi£|,zania z tytulu gtvarancji i r?kojmi za wady zobowi^zuje si? realizowac Wykonawca.
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14. Wszelkie koszly w toku wykonywania zobowi^zan z tytulu gwaiancji b^dz rekojmi za wady, w tym

zwi^zane . z wymian^ lub napraw% usunigciem wad (w szczegolnosd koszty robocizny, materialow),

w tym z ewentualnym tfansportem, instalacj^ uruchomieniem ponosi Wykonawca.

15. Zamawiaj^cy dokonuje wyboru doehodzenia roszczen z tytulu gwarancji b^dz z tytulu r^kojmi

za wady wedle swego uznania.

§lla

1. Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic biez^c^ sprawnosc calego systemu oddymiania w ramach
udzielonej gwarancji w calym okresie jej ttwania.

2. W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot umowy, w calym okresie jej trwania, Wykonawca
zobowi^zuje si? do bezplamego serwisowania zainstalowanego systemu oddymiania,

tj. do dokonywania przegl^dow technicznych oraz czynnosci konserwacyjnych wszystkich
zamontowanych w ramach umOwy urz^dzeh i instalacji, zgodnie z zakresem i z cz?stotliwOsciq,
wymagan^ przez producenta oraz w sposob zapeWniaj^cy reahzacj? uprawnieh z tytulu gwarancji i
r?kojmi za wady, przy czym zastrzega si?, iz Wykonawca w okresie gwarancji zobowi^zany jest do
wykpnania przegl^dow i konserwacji systemu nie rzadziej niz jeden raz na 12 miesi?cy5 co oznacza
nie tiiniej tvii 5 przegl^dow i konsetwacji w okresie obowi^zywania gwarancji. Przegl^dy

techniczne i czynnosci konserwacyjne wykonywane b?da zgodnie z dokumentacja. techniczno-
ruchowa. urzadzeh.

3. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy wykonywanie przegladow i konserwacji w godzinach pracy
Slaskiego OW NFZ, tj. w godz. 08.00 do 16.00 od poniedzialku do piatku. 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 odpowiednim wyprzedzeniem.
Uzgodnienie winno nastapic za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

4. Czas reakcji oraz czas usuni?cia nieprawidlowosci okredone w §11 ust.7 umowy maja zastospwanie
do zgloszeh dokonyWanych w ramach serwisowania.

§12

Karv-umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiazuje si?
zaplacic Zamawiajacemu nast?pujaca kar? umowna:

a) w wysokoki 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.l umowy, jezeli Zamawiajacy rozwiaze
umow? z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniajace rozwiazanie
umowy rozumiec nalezy razace naruszenie postanowien umpwy przez Wykonawc?; za razace
naruszenie postanowien umowy w szczegolnosci moze zostac uznana koniecznosc wielokrptnego,
tj. wi?cej niz dwukrotnego dokonaiiia bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajacego lub koniecznosc dokonania takiej zaplaty przez Zamawiajacego
na sum? wi?kszaniz 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.l umowy.

b) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu wynikajacego z §3
ust.l umowy, z zastrzezeniem §4 umowy;

c) wwysokoki 100,00 zlotych za kazdy dzieh opohnienia w wykonamu przegladu i konserwacji,
o ktorych mowa w § 11a W stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 11a ust.3 umowy;

d) w wysokosci 50,00 zlotych za kazda godzin? opoznienia w stosunku do czasu reakcji okreslonego
W §11 ust. 7 lita umowy;

e) w wysokosci 50,00 zlotych za kazda godzin? opoznienia w stosunku do czasu usuni?cia
nieprawidlowosci okreslonego w §11 ust.7 Ut.b umowy;
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f) w wysokosci 50,00 z-totych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego na
podstawie §11 ust.8 umowy;

g) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do ktoregokolwiek z terminow
w ramach gwarancji lub r^kojmi za wady, wyznaczonego Wykonawcy na podstawie §11 niniejszej
umowy, innego niz przypadki wskazane pod lit.d-f;

h) w wysokosci 300,00 zl za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

i) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq. roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

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

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

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

m) w wysokosci 200,00 zi za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umow? o prac^ danej osoby
wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych przedrniotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac^ w rozumieniu kodeksu pracy;

n)- w wysokosci 200,00 zi za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,

o ktorych mowa w §3 ust.l4 lit. a lub b.

2. W przypadku, gdy wysokosc naliczonych kar umownych z tytulow, o ktorych mowa w ust.l lit. b-n

osi^gnie 5% wynagrodzenia umowy, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, Zamawiaj^cy jest uprawniony
do rozwi^zania umowy oraz nahczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci okreslonej w ust. 1 Ut

a.

3. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dor^czenia Stronie wezwania do

zaplaty. W razie opoznienia z zaplaty kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej

moze z^dac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia. W razie opoznienia w zaplacie kary,
Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej
naleznosci Wykonawcy, jak^ 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 pbowi^zku ukohczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowi^zah wynikaj^cych z umowy.

5. W sytuacjach opisanych w ust.l Ut. i, j,k Zamawiaj^cy naUcza kar? umown^ oraz wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin do przedlozenia wymaganych dokumentow lub do dokonania wymaganej zmiany.
W przypadku nieprzedlozenia dokumentow lub niedokonania zmiany w wyznaczonym terminie

Zamawiaj^cy po raz kolejny naUcza kary umowne zgodnie z ust.l Ut. i, j,k.

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

innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiaj^cego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umow% Zamawiaj^cy naUcza kar?
umown^ zgodnie z ust.l Ut.l oraz wzywa Wykonawc? do usuni?cia takiego podmiom

w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusuni?cia w tym terminie, Zama-^aj^cy naUcza ponownie

kar? umown^ zgodnie z ust.l Ut. 1 oraz ponownie wzywa Wykonawc? do usuni?cia.

Zamawiaj^cemu ptzysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego, w przypadku, gdy
zastrzezona kya u nowna nie pokrywa zaistnialej szkody.
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8. Rozwi^zanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nastgpuje z chwil^ zlozenia
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwi^zaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwi^zania
umowy, z uwzglgdnieniem postanowien §4 ust.7-8 umowy. W przypadku rozwi^zania umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonany zakres umowy, na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporz^dzonego w opatciu o inwentaryzacj? robot W przypadku
rozwi^zania umowy Zamawiaj^cy zachowuje prawo do roszczen z tytuiu gwarancji i r^kojmi za wady
do prac dotychczas wykonanych.

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

10. W przypadku zbiegu podstaw do rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej okreslonej w ust.1 lit.a
niniejszego paragrafu, Zamawiaj^cy moze skorzystac tylko z jednej podstawy do naliczenia kary
z tytuiu rozwi^zania umowy.

11. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wylq.czona w przypadku wyst^pienia okokcznosci sily wyzszej
w rozumieniu przyj^tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn?trzne, niemoznosc jego
przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne
dzialania przyrody, zamieszki uKczne, o ile miaiy wplyw na wykonanie umowy. W takim przypadku, o
okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy Wykonawca
zobowi^zany jest niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac pisemne
stanowisko Zamawiaj^cego co do kwahfikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si? Wykonawca, jako sily
wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.

§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale po stronie Zamawiaj^cego, jego pracowmkow
lub osob trzecich w zwi^zku z realizacj^ umowy. W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia
umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytuiu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego
mienia z sum^ gwarancyjn^ nie mniejsz^ niz 100.000,00 zlotych; OC winno zawierac rozszerzenie OC

za podwykonawcow, jezeli Wykonawca b?dzie korzystal z podwykonawcow przy realizacji zamowienia.

.  §14
Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w reaHzacji umowy ze strony Wykonawcy,, osoby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do urz^dzeh, pomieszczeh Zamawiaj^cego
w zwi^zku z reaHzacji niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowi^zah z tytuiu gwarancji
i r?kojmi za wady, zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotycz^cych
Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych
osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie reaUzacji umowy niezaleznie od form
przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez
przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si? wykonujq,c obowi^zki wynikaj^ce z niniejszej umowy

(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu

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

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

poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zachodzq.
przeslanki do zlozenia takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiajq,cego do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do

powiadomienia sto^ownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
if "r stanowi zalacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.
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3. Osoby po stronie Zamawiaj^,cego zobowi^zane do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych

przez Wykonawce jako tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych

w obowiazuj^cych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych

informacji oraz ich zrodla.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjn^ dotycz^c^ RODO oraz ze wypelnii

obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktorych

dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji niniejszej umowy, w przypadku, gdy

obowi^zek taki spoczywa na Wykonawcy.

5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zai^cznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez

pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedklada jednej z osob,

o ktorych mowa w §5 ust.l umowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.

as.

§15

Mechanizm podzielonej platnosci — jezeli dotyczy

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b?dzie realizowal platnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej platnosci tzw. split payment, wylq,cznie przy platnosciach bezgotowkowych - polecenie
przelewu lub polecenie zapiaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub uslug wymienionych w zal^czniku
nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Pz.U.2018 poz.2174).

2. Mechanizm podzielonej plamosci nie b?dzie wykorzystywany do zapiaty za czynnosci lub zdarzenia

pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia

zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk^, 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiaj^cego platnosci w systemic
l^podzielonej platnosci.

. gWykonawca. oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez Wykonawc?

■fvfakturach jest rozUczeniowym rachunkiem Srmowym — rachunek VAT.
'5^
iI  §16

Postanowienia koiicowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2. Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy wymagac b?dzie formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z uwzgl?dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.

3. Przez dni, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni kalendarzowe. Przez dni
robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku do pi^tku, za
wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si? przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Kodeksu cywilnego.

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

otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

iz
ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

KlEROWlSlH^
Dziatu Inwestycji i Zam6wie6 ̂ bliczny;.'.^l^skiego 0EldzialuWojew6dzkiego^NarodowegoF^ndl^fdrowiawKatowic^d^^^ialiji Wojew6dzkiego ^

Katarzyna KM
RiEROWNlK

Dalttlu Planbwunia i Anali/. Bkonomioznya.56 l^LKieBo^Mdziatu Wojewod/.kiego
ego ̂ duszu Zdrowia w KatowieathNarodi

Krzysztof Wojdk
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ̂ l^skim Oddziatem Wojewodzkim z siedzib^
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

- 6i^skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziata: na podstawie petnomocnictwa nr
z dnia

zwanym dalej „Zamawiajqcym"

a  '

z siedzibq w adres: wpisanym do
prowadzonego przez pod numerem

/jezeli dotyczy/,

NIP: , REGON: wysokosc kapitatu zaktadowego: /jezeli
dotyczy/,

w imieniu ktorego dziata:

-  , zwanym dalej „Wykonawcq",
0 tresci nast^puj^cej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktorej przedmiotem jest
robota budowlana - robota budowlana - zakup systemu oddymjania do budynku A
przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, zwanej dalej „umowq podstawow^", Strony 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 „lnformacje Poufne" oznaczaj^ one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane
w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dziatalnosci Zamawiajqcego lub
przedsi^wzi^c Zamawiaj^cego zwiqzanych z realizacji umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwi^zku z
realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez
Zamawiajicego, ktore zostaty utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowii Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia si
powszechnie znane lub jawne.

§2
1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje si^ do:

1) zachowinia w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie
od formy, w jakiej zostaty mu przekazane;
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2) wykorzystywania Informacji Poufnych wylqcznie 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;

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyl^cznie osobom bior^cym udziat

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te sq

niezb^dne dia prawidtowej realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,

o poufnym charakterze udost^pnianych i przekazywanych im Informacji poufnych,

pouczenia ich w sprawie traktowania tych Informacji jako poufnych oraz odebrania

od tych osob oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy o zachowaniu

poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych

w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie

na takq czynnosc pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie

niezb^dne w zwiqzku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiaj^cy zobowi^zuje

sii do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej

osobom biorqcym udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,

ktore okazi upowaznienie Zamawiajqcemu do udzialu w realizacji umowy

podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materiatow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami b^dicymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia

materiatow winien uzyskac pisemnq akceptacj^ Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowiizkow dotyczicych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu
kar^ umownq w wysokosci 5.000,00 ztotych /stownie; pi^c tysi^cy 00/100 ztotych/
za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na 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 wyst^puj^ce 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 zat^czniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia

Wykonawca zobowiizuje si^ ztozyc Zamawiajqcemu przed przystipieniem do
faktycznej realizacji umowy podstawowej przez danq osob§: Obowi^zek powyzszy
dotyczy w rownym stopriiu osob wykonujqcych czynnosci zwi^zane z wypetnianiem

Strona 2 z 5



Nr zam6wienia: 18/pn/2019 zaiqcznik nr 3 do umowy - wzor Umowy
0 zachowaniu poufno^ci w NFZ

zobowi^zah Wykonawcy z tytutu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy

podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiajqcemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwot^ 1.000,00 ztotych

/stownie: jeden tysiqc 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. L^czna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego

paragrafu, nie moze przekroczyc wysokosci 50% /stownie: pi^cdziesiqt procent/

wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w §7 ust.1 umowy podstawowej.
6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,

odszkodowania za zawinione wytqcznie przez Wykonawcy ujawnienie informacji

Poufnych, w wysokosci przewyzszaj^cej kar§ umown^, w przypadku, gdy szkoda
poniesiona przez Strong poszkodowan^ z tego tytulu, przekracza wysokosc kary

umownej, o ktorej mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.
7. Odpowiedziainosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajqcego przez caly

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasni^ciu,
a  takze w okresie gwarancji i r^kojmi, bez wzgl^du na podstaw^ prawn^
(tak kontraktow^, jak i deliktowq) i przyczyn^ tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest
do szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wytqczenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:
a) przypadkow wyrzqdzenia szkody z winy umyslnej;
b) innych przypadkow okreslonych bezwzgi^dnie obowiqzuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub daisi Podwykonawcy winni
zostac zobowiqzani przez Wykonawcy do przestrzegania zobowi^zah wynikaj^cych
z niniejszej umowy.

§3
1. Zobowiqzania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych

ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowi^zuj^cych przepisow
prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du bqdz
Innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych,
niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiaj^cego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy obowi^zuj^cych przepisow prawa, wezwania s^du
lub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b^dzie
uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyt^cznie w zakresie wymaganym
prawem oraz zobowi^zany do podj^cia wszelkich uzasadnionych srodkow majqcych
na celu upewnienie si§, ze Informacje Poufne sq traktowane jako poufne.

§4
Wykonawca ponosi odpowiedziainosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy
przez swoich pracownikow bqdz inne osoby, ktore b?d^ zaangazowane w proces

it
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realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcpw

i dalszych podwykonawcow).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowi^zywania umowy podstawowej, z tym

ze zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

I odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasnipciu ninlejszej

umowy oraz umowy podstawowej, nie wyf^czajqc okresu gwarancji 1 rpkojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza 1 wyraza zgodp na to, ze nie bpdzie uprawniony do nabycia

zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiajqcego lub od niego

uzyskanych.

§7

1.

2.

Strony poddaj^ pod rozstrzygnipcie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,
wtasciwemu miejscowo ze wzglpdu na siedzibp Zamawiaj^cego s^dowi
powszechnemu.

Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdujq zastosowanie
w szczegolnosci przepisy kodeksu cywiinego oraz inne obowi^zujqce przepisy

prawa.

§8
Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
Zaf^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania
poufnosci, ktore stanowi jej integrainq czpsc.

§10

Niniejsza umowa sporz^dzona zostata w trzech jednobrzmiqcych egzempiarzach,
z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajqcy, jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KTEROWNIK-H^esS|Vzam6wie6PubbczBycu
Wojew6dzkiegG

Klis

[|/]
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Zatacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi§ i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zahiu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentuj^c w dniu Wykonawc§ podczas

realizacji umowy na robots budowlan^ - zakup systemu oddymlania do budynku A

przy ul. Kossutha 13 w Katowlcach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych,

zobowiqzuje si^ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas

realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak vvyzej, niezaleznie od formy,

w jakiej zostaty mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy
podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wytqcznie w celu reaiizacji umowy.

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z realizacjq
umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis

resa Uzdowsl<smgr 7e

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Sl^kiego Oddziahi Wojewodzkiego

itrpn^ 5 Z 5 \ (]^~\NarodowegoFundus}tuZdrowiawKatowicach

Maciei /".vmplkn

us^Z(
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Nr zam6wienia: 18/pn/2019
Zal^cznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

KLAUZUi.A sNEOUMACA.INA

DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA W SL.\SEviiM ()!)i)ZIA!J: W OJIAVOilZKlM N! Z i)A>A t li
OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KON ! RAHENTA \\ ZWIAZKi: Z ZAWARCIF3I

IREALIZ.AC.IA EA{OWY(i)/,p)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie
o 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, zktorym mog^ si? 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
• INSPEK'rOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczqcych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ
mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nastfpuj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pI
• CEL 1 PODSTAWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe b?d^ 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 post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na robota budowlana - zaknp systemn
oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, w siedzibie Sl^skiego Oddziahi
Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (nr post?powania: 18/pn/2019), prowadzonego zgodnie
z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony
informacji udost?pnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.
• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mog^ bye podmioty posiadaj^ce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzuj^cego. Dane osobowe mog^ zostac
przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego

• ZRODEO I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, Jezeli
dotyczy - rowniezpodwykonawcow, w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.
• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Panstwa dane osobowe b?d4 przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikajqcy z przepisow ustawy o narodowym
zasobie archiwaln)^! i archiwach.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ.^
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczy przyshiguje:
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;
■ prawo do sprostowania danych;

■ prawo do ogrjaniczenia przetwarzania;
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■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w z^dah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

• MFORMACJA O WYMOGUPODANIA DANVCII

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dne dia realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyniku post^powania o udzielenie zamowienia publicznego.
•  INFOUMACJA W ZAKRESIK ZAlJTOMATYZO\> ANECO PODEJMOWANIA DECYZJI

ORAZ PROFILOWAMA

Pahstwa dane nie poshiz^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profilowania.

(imi^ i nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

o zobowiazaniu do zachowania poufnosci
dIa pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OWNFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych, zo.bowi^zuje
si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji
umowy, przedmiotem ktorej jest robota budowlana - zakup systemu oddymiania
do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, w okresie realizacji zamowienia, atakze
po wygasni?ciu lub rozwi^aniu umowy, niezaleznie od forrny w jakiej zostaly mi przekazane;

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

miejscowosc, data czytelny podpis

mgr Terfsi Strona 2 z 2
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Nr zamowienia: 18/pn/2019 wzorinformacji, o ktorejmowa wart. 91 ust.3apzp

I. Informuj?, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:
* w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow 1 ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazuj?

ponizej:

a) nazw§ (rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa/swiadczenie b^dzie prowadzic

do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i ustug:

b) wartosc towaru/ustugi, o ktorym mowa pod iit.a, bez kwoty podatku VAT, tj. cena

netto:

II. Informuj^, iz zaptata winna zostac dokonana:
** w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 aibo pkt 2

1) bez zastosowania** mechanizmu podzieionej ptatnosci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu podzieionej ptatnosci,

- CO odnosi si? do nast?pujqcych towarow tub ustug:

(Wykonawca moze sporz^dzic stosowny zat^cznik, zawieraj?cy wykaz towarow lub ustug)
Zob. zatqcznik nr 15 do ustawy z dnla 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Imi? i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis

mgr Tai ssis Uzdowst<a
I



Nr zamdwienia: 18/pn/2019 wzdr pswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

AKTUALNE OSWIADCZENIE, o ktorym mowa w art, 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. robota budowlana ̂  zakup
systemu oddymiania do budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, prowadzonego przez
Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewddzki,
oswiadczarn, co nastgpuje:

I. OSWIADCZENIE DOTYCZ^CE VFyKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo B) zgodnie ze stanem ptawnym i faktycznym

dotycz^cym Wykonawcy:

A. Oswiadczarn, ze nie podlegam wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23

ustawy Prawo zamdwien publicznych.

B. Oswiadczam, ze zachodz^, w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania na

podstawie art ustawy Prawo zamdwien publicznych (podac majdcci ̂ stosowaniepodstawy

wjklucspnia sposrod wjmienionych n> art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Psp).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13. i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podjgte przez niego srodki s^
wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodnic naprawiehie szkody wyrz^dzonej
przest?pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznanq^ 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^ pdpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeK wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawornocnym wyrokiem s%du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamdwienia oraz
nie uplyn^i okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.



Nr zamowienia: 18/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiq.zku z podstawq, wykluczenia,

o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo

zamowien pubUcznych, podj^lem nast^puj^ce srodki naprawcze:

II. Zamawiaj^cy nie okresia (nie stawia) zadnych warunkdw udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22

ust. I pkt 2 pzp (art. 22 ust. lb pzp).

OSWIADCZENIE DOTYCZ4CE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaly przedstawione z pelnjj, swiadotnosciq, konsekwencji wprowadzenia

Zamawiaj^cego w hl^d przy przedstawianiu informacji.

Imi^ i hazwisko upeteomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis

RAPiA/FB/iWsv

mgr Tbresa Uzdows'-'



Nr zamowienia: 18/pn/2019 - wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCIALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia

Zamieszczenia na stronie internetowej (www.nf2-kat0wice.pl) informacji, o ktqrej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej z innym
Wykonawc^lub Wykonawcami, ktorzy zlozyH oferty w niniejszym postqpowaniu.

Przez grupg kapitafow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.369) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow, ktorzy
kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsiqbiorcq, w tym rowniez tego
przedsiqbiorc?.

Na. podstawie inforrnacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie internetowej www.nfz-
katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyH oferty w postepowaniu na robot^ budowlan^ - zakup
systemu oddymiania do budynku A

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej gtnpy -kapitalowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawb zamowien pubHcznych. *

II. oswiadczam, iz nalezy do tej samej gPipy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien pubHcznych. *

♦nalezy wskazac jedn^ Z opejirl albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze ziozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w postqpowaniu
o udzielenie zamowienia.

Imi? i nazwisko upeteomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data ,

podpis

UzdowsKs
rrtgr



Nr zampwienia: 18/pn/2019 zatgcznjk do SIWZ

TEKST ROZPORZ;^DZENIA MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

Z DNIA 13.07.2001 r. W SPRAWIE METOD KOSZTORYSOWAIMIA QBIEKTOW I ROBOT

BUDOWLANYCH (Dz.U. Nr 80, poz. 867) *

*zr6dfo: Legalis CH.Beck

iV

mgrTe^sa UzdowsKs



Wydrukz 2019.11.22 loiisisc
lv.UClll3 C.H.BECK

Wersja aktu: od 2001-10-02 do 2002-12-11

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIQNALNEGO I BUDOWNICTWA W
SPRAWIE METOD KOSZTORYSOWANIA OBIEKTOW l ROBOT BUDOWLANYCH

z dnia 13 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 867)

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195,
z 1990 r. Nr34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz.
536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr54, poz. 348 I Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz.
668 orazz 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr62, poz. 718, Nr73, poz. 852 I Nr 120, poz. 1268) zarz^dza si§,
CO nastQpuje:

§1
1. Rozporz^dzenie okresia jednolite dia wszystkich jednostek gospodarczych metody
kosztorysowania obiektow 1 robot budowiariych, wtym rodzaje kosztorysow 1 podstawy ich
sporzgdzania.

2. Rozporz^dzenle stosuje si? do kosztorysow stanowiqcych kalkulacj? cen na obiekty i roboty
budowlane, opracowywanych przez wykonawcow robot na z?danie zamawiaj^cego.
3. Rozporz^dzenia nie stosuje si? przy sporz?dzaniu kosztorysow:

1) opracowywanych na etapach poprzedzajqcych opracowanie dokumentacji projektowej,
2) dotycz?cych obiektow i robot wykonywanych w ramach eksportu budownictwa,
3) dotycz?cych obiektdw i robot wykonywanych na podstawie umow mi?dzynarodowych.

§ 2 Uzyte w rozporz^dzeniu okreslenia oznaczaj?:
1) katalogi - publikacje zawieraj?ce jednostkowe naktady rzeczowe,
2) jednostkowe naktady rzeczowe - naktady rzeczowe czynnikow produkcji: robocizny (nr),
materiatow (nm) oraz pracy sprz?tu i srodkow transportu technologicznego (ns), uj?te w kataiogach
lub ustalone na podstawie analizy indywidualnej,
3) dokumentacja projektowa - wymagany odr?bnymi przepisami projekt budowlany wraz z
opisami i rysunkami niezb?dnymi do realizacji robot, w razie potrzeby uzupetniony szczegotowymi
projektami, lub opis zawieraj?cy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robot,
wynikaj?cy z inwentaryzacji lub protokotu typowania robot,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - opracowanie zawieraj?ce
zbiory wymagah w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujqce w szczegolnosci
wymagania w zakresie wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczqce sposobu wykonania i oceny
prawidbwosci wykonania poszczegolnych robot, okreslenie zakresu prac, ktore powinny bye uj?te
w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okreslaj?cych zasady
przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw — opis zasad przedmiarowania,
5) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania - ustalone przez zamawlaj?cego dane techhiczne,
technologiczne i organizacyjne nieokreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, a maj?ce wptyw na wysokosc ceny kosztorysowej, oraz
ustalone przez zamawiajqcego wymagania dotycz?ce metod i podstaw opracowania kosztorysu, w
szczegolnosci w zakresie formuty kalkulacyjnej oraz podstaw ustalania cen jednostkowych lub
jednostkowych naktadow rzeczowych i podstaw cenowych,
6) dane wyjsciowe do kosztorysowania - uzgodnione, w formie protokob, mi?dzy wykonawc? i
zamawiaj?cym dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezb?dne do kalkulacji
kosztorysowej ustalenia dotycz?ce metody kalkulacji, formuty kalkulacyjnej oraz podstaw ustalenia
cen jednostkowych lub jednostkowych naktadow rzeczowych i podstaw cenowych,
7) przedmiar robot - opracowanie obejmuj?ce zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustalenia szczegotowego opisu robot lub szczegotowy opis robot
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obejmujqcy wyszczegolnienie i opis czynnosci wchodzqcych w zakres robot, sporz^dzone przed
wykonaniem robot na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technioznej wykonania i
odbioru robot,

8) obmiar robot - opracowanie obejmujqce zakres okreslony w pkt 7, sporz^dzone po wykonaniu
robot na podstawie ksi^gi obmiaru,
9) koszty po^rednle - sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej, owzgi^dniajqcy nleuj^te w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odr^bnymi przepisami do kosztow uzyskania
przychodow, w szczegolnosci koszty ogoine budowy oraz koszty zarz^du.

§ 3 Kosztorysy opracowuje sl§ metodq kalkulacji uproszczonej lub szczegotowej.

§4

1. Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu ceny kosztorysowej Jako sumy iloczynow ustalonych
jednostek przedmlarowych 1 Ich cen jednostkowych, z uwzglQdnleniem podatku od towarow 1 ustug
(VAT) - wedtug formuty:

C/c = X Cj + Py

gdzie:

Ck - oznacza cen? kosztorysow?,

L  - oznacza liczby ustalonych jednostek przedmlarowych,

Cj - oznacza ceny jednostkowe dia ustalonych jednostek przedmlarowych,

Pv - oznacza podatek od towarow I ustug (VAT).

2. W zaieznosci od ustalonych jednostek przedmlarowych kalkulacj? uproszczon? stosuje si? przy
uzyclu nast?puj?cych rodzajow cen jednostkowych:

1) robot,

2) asortymentow robot,

3) cz?scl oblektow,
4) oblektow.

3. W przypadku braku w zatozenlach lub danych wyjsclowych ustaleh dotycz^cych odr?bnej - poza
cen? jednostkow? - kalkulacji szczegotowej wyszczegolnlonych elementow kosztdw, cena
jednostkowa uwzgl?dnla wszystkle koszty roboclzny, materlatow, pracy sprz?tu I srodkow transportu
technologlcznego nlezb?dnych do wykonania robot obj?tych dan? jednostk? przedmlarow? oraz
koszty posrednle I zysk.
4. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzgl?dnlaj? podatku od towarow I
ustug (VAT).

§5

1. Kalkulacja szczegotowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy Iloczynow: llosci
ustalonych jednostek przedmlarowych, jednostkowych naktadow rzeczowych I Ich cen oraz
dollczonych odpowlednio kosztow materlatow pomocniczych nleobj?tych naktadami rzeczowyml,
kosztow posrednlch I zysku, z uwzgl?dnlenlem podatku od towarow I ustug - wedtug formuty:

C]z = YjLx{nxc-\- Kpj + Zj) + Pv
lub

= XI ^ X c) + + Z-\-Pv

^ Sdzie:
Ck - oznacza cen? kosztorysow?,

J
L  - oznacza llosc ustalonych jednostek przedmlarowych,
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n  - oznacza jednostkowe naktady rzeczowe: robocizny - rir, materiatow - Pm, pracy sprz^tu i
srodkow transportu technologicznego - Hs,

c  - oznacza ceny jednostkowe czynnikow produkcji obejmuj^ce: godzinowq stawk? robocizny
kosztorysowej - Cr, ceny Jednostkowe materiatow - Cm, ceny jednostkowe maszynogodzlny
pracy sprz^tu 1 srodkbw transportu technologicznego - Cs,

n X - oznacza koszty bezposrednle na jednostk^ przedmlarowg obllczone wg wzoru:
c

n X C = ̂  n^. X Ojn 4" Xv ('^m X Oyjri -f" 4" Xj '^5 ̂

Mpj - oznacza koszty materiatow pomocniczych na jednostk^ przedmiarowq,

Kp - oznacza koszty posrednie,

Kpj - oznacza koszty posrednie na jednostk? przedmiarowq,

Z  - oznacza zysk kalkulacyjny,

Zj - oznacza zysk kalkulacyjny na jednostk^ przedmiarowq,

Pv - oznacza podatek od towarow i ustug (VAT).

2. Koszty materiatow pomocniczych oblicza si^ jako iloczyn wskaznika kosztow materiatow
pomocniczych i podstawy ich naliczania.
3. Koszty posrednie w kosztorysie oblicza si^ jako iloczyn wskaznika kosztbw posrednich i ustalonej
podstawy naliczania lub ustala kwotowo na podstawie preliminarza,
4. W kalkulacji szczegotowej ujmuje si? koszty wszystkich materiatow, ktore zgodnie z ustaleniami
stron sq uwzglqdniane w kosztorysie. Materiaty wytqczone z kosztorysu nie wchodzq w zakres ceny
kosztorysowej i sq rozliczane odrqbnie.

§6
1. W zaieznosci od przeznaczenia naiezy postugiwac si? jednym z nast?pujqcych rodzajow
kosztorysow:

1) ofertowym,
2) zamiennym,

3) powykonawczym.
2. Kosztorys ofertowy stanowi kalkulacj? ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawc? przed
wykonaniem robot.

3. Kosztorys zamienny stanowi kalkulacj? dia ustalenia zmlany ceny ustalonej w umowie i jest
przygotowywany przez wykonawc? po wykonanlu robot jako propozycja zmian kosztorysu
ofertowego z uwagi na zmlany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych.
4. Kosztorys powykonawczy stanowi kalkulacj? dIa ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za
wykonane roboty, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys ofertowy, i jest sporzqdzany przez
wykonawc? po wykonanlu robot.

§7
1.P

L.

odstawy sporzqdzania kosztorysu ofertowego stanowiq:
1) dokumentacja projektowa,
2) przedmiar robot,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) zatozenia wyjsciowe - przy przetargowych trybach udzielenia zamowienia lub dane wyjsciowe
do kosztorysowania - przy bezprzetargowych trybach udzielenia zamowienia,
6) ceny jednostkowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 - dIa kalkulacji uproszczonej,
6) jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w katalogach lub ustalone na podstawie analizy
indywidua|nej - dIa kalkulacji szczegotowej.



7) ceny jednostkowe czynnikow produkcji (Cr, Gm, Cs) oraz wskazniki kosztow materiatow
pomocniczych, kosztow po^rednich i narzutu zysku - dia kalkulacji szczegotowej,
8) obowi^zujqce na podstawie odr^bnych przepisow zasady obliczania podatku od towarow i
ustug.

2. Podstawy sporzqdzania kosztopysu zamiennego stanowi^:
1) dokumentacja budowy - ksi^ga obmiaru i dziennik budowy,
2) kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych naktadow rzeczowych
oraz cen czynnikow produkcji i wskaznikow.

3. Podstawy sporzqdzania kosztorysu powykonawczego stanowi^:
1) dokumentacja budowy, ktora obejmuje dokumentacja projektowq, dziennik budowy i ksi^g?
obmiarow, protokoty odbiorow cz^sciowych i koncowych, operaty geodezyjne, a w przypadku
realizacji obiektow metod^ montazu - takze dziennik montazu,
2) protokot danych wyjsciowych do kosztorysowania,
3) ceny jednostkowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 2, okreslone zgodnie z ustaleniami w protokole
danych wyjsciowych do kosztorysowania - w metodzie uproszczonej,
4) jednostkowe naktady rzeczowe, ceny jednostkowe czynnikow produkcji, wskazniki kosztow
materiatow pomocniczych, kosztow posrednich i narzutu zysku okresione zgodnie z ustaleniami w
protokole danych wyjsciowych do kosztorysowania - w metodzie szczegotowej,
5) obowi^zujqce na podstawie odr^bnych przepisow zasady obliczania podatku od towarow i
ustug.

§8

1. Ceny jednostkowe stosowane w kalkulacji metodq uproszczon^ ustaia sIq na podstawie:
1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,
2) publikowanych informacji o cenach jednostkowych,
3) dwustronnych negocjacji.

2. O wyborze rodzaju cen jednostkowych stosowanych w kalkulacji oraz podstaw ich ustalania
decyduj^ postanowienia zatozeri lub danych wyjsciowych do kosztorysowania.

§9
1. Jednostkowe naktady rzeczowe robocizny uj^te w kataiogach lub obliczone na podstawie analizy
indywidualnej okreslaj^ ilosci roboczogodzin dotyczqce wszystkich czynnosci, ktore s^ wymienione w
szczegotowych opisach robot wyszczegolnionych pozycji kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na
czynnosci pomocnicze.

2. Jednostkowe naktady rzeczowe materiatow uj?te w kataiogach lub obliczone na podstawie anaiiz
indywidualnych okresiajq ilosci wyszczegolnionych rodzajow materiatow, wyrobow lub prefabrykatow
niezb^dnych do wykonania robot obj^tych wyszczegolnionymi pozycjami kosztorysowymi, z
uwzgl^dnieniem ubytkow i odpadow w transporcie i w procesie wbuddwania.
3. Jednostkowe naktady rzeczowe pracy sprz^tu i ^rodkow transportu technologicznego uj^te w
kataiogach lub obliczone na podstawie analizy indywidualnej okresiaj^ ilosci maszynogodzin pracy
wymienionych jednostek sprz^towych, niezb^dnych do wykonania robot obj^tych wyszczegolnionymi
pozycjami kosztorysowymi, z uwzgi^dnieniem przestojow wynikaj^cych z procesu technologicznego.

§10

1. Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej obejmuje wszystkie sktadniki zaiiczane do
wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzen, a w szczegolno^ci:

1) ptace zasadnicze,

2) premie regulaminowe,
3) ptace dodatkowe (dodatki stazowe, inne dodatki regulaminowe),
4) ptace uzupetniajgce (wynagrodzenia za uriopy i inne ptatne nieobecnosci, zasitki chorobowe,
odprawy emerytaihe, nagrody jubileuszowe),
5) obiigatoryjne obci^zenia ptac,
6) odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeh socjalnych.
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2. Ceny jednostkowe materiatow przyjmuje si? t^cznie z kosztami zakupu, bez podatku od towarow 1
ustug, z wyj^tkiem przypadkow, gdy wykonawca lub obj?te kosztorysem roboty s? zwolnlone z tego
podatku.

3, Cena jednostkowa maszynogodziny pracy jednostek sprz?towych lub srodkow transportu
technologicznego obejmuje:

1) kosztorysowq cen? pracy jednostki sprz?towej lub transportowej wraz z kosztami obstugi
etatowej,

2) koszty jednorazowe, uwzgi?dniaj?ce koszty przewozu sprz?tu iub srodkow transportu z bazy
na budow? i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy aibo przezbrojenie.

§11
1. Ceny jednostkowe czynnikow produkcji ustala si? na podstawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,
2) pubiikowanych informacji o cenach rynkowych czynnikow produkcji,
3) dwustronnych uzgodnien.

2. O wyborze sposobu i podstawy ustalenia cen jednostkowych czynnikdw produkcji decyduj?
postanowienia zatozen lub danych wyjsciowych do kosztorysowania.

§12

1. Wskazniki kosztow materiatow pomocniczych ustaia si? na podstawie:
1) kataiogow iub innych pubiikowanych informacji,
2) kalkulacji wtasnej wykonawcy robot,
3) dwustronnych uzgodnien.

2. Wskazniki kosztow posrednich ustaia si? na podstawie:
1) kaikulacji wtasnej wykonawcy robot,
2) pubiikowanych informacji,
3) dwustronnych uzgodnien.

3. Zysk w kosztorysie przyjmuje si? kwotowo iub obiicza jako iloczyn wskaznika narzutu zysku i
podstawy jego naliczania.
4. O sposobie kaikulacji kosztow posrednich i zysku, wysokosci wskaznikow oraz podstawie
naiiczania kosztow posrednich i zysku decyduj? postanowienia zatozen iub danych wyjsciowych do
kosztorysowania.

§13

1. Kosztorys obejmuje:
1) stron? tytutow?,
2) ogoln? charakterystyk? obiektu budowianego iub robot budowianych,
3) przedmiar iub obmiar robot,
4) kaikuiacj? metod? uproszczon? iub metod? szczegotow?,
5) zat?czniki do kosztorysu:

a) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania lub protokot danych wyjsciowych do
kosztorysowania,
b) w miar? potrzeby, analizy dotycz?ce indywidualnego ustaiania jednostkowych naktadow
rzeczowych, kaikulacje wtasne wykonawcy robot oraz preliminarz kosztow posrednich.

2. Strona tytutowa kosztorysu zawiera:
1) okreslenie rodzaju kosztorysu,
2) nazw? przedmiotu kosztorysowania,
3) okresienie iokaiizacji budowy,
4) nazw? i adres zamawiaj?cego,
5) nazw? i adres jednostki opracowuj?cej kosztorys, nazwiska z okresieniem funkcji osob, ktore
sporz?dzity kosztorys, oraz ich podpisy,
6) cen? kosztorysow?,
7) dat? opracowania kosztorysu,
8) nazw? jednostki, ktora wykonuje roboty lub oferuje ich wykonanie.



9) ewentualnie klauzul? o uzgodnieniu kosztorysu przez zamawiaj^cego i wykonawcQ.
3. Ogolna charakterystyka obiektu lub robot zawiera krotki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktore okreslaj^ wielkosc obiektu lub zakres robot budowianych.
4. Przy sporzqdzaniu przedmlaru lub pbmlaru robot nalezy kierowac sip przyjptymi zasadami
obiiczania iiosci robot podanymi w katalogach, Innych ustalonych przez strony publlkacjach lub w
specyflkacjaeh technicznych wykonania i odbloru robot.
5. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystppuj^cy w kalkuiacji szczegotowej poslada swoj^
identyfikacjp w postaci podania podstawy jego ustalenia.
6. Wszystkie ceny 1 kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokr^gla sip do petnych groszy.
7. O ostatecznej formie i szczegotowym zakresie kosztorysu decyduje w odniesieniu do kosztorysu
ofertowego zamawiajpcy — w zatozeniach wyjsciowych do kosztorysowania, a w wypadku
pozostatych rodzajow kosztorysow - zamawiajqcy i wykonawca w wyniku dwustronnych uzgodnieri -
w protokole danych wyjsciowych do kosztorysowania.

§ 14 Skutki kosztowe warunkow wykonywania robot odbiegajpcych od przeciptnych uwzglpdnia sip w
kalkuiacji uproszczonej w cenach jednostkowych, a w metodzie szczegotowej - w naktadach
rzeczowych, stawkach robocizny kosztorysowej, kosztach posrednich iub zysku.

§ 15 Rozporzqdzenie wchodzi wzycie po uptywie 60 dni od dnia ogtoszenia.



2 #.0.

Zamavwalatvi

c

N^RODOWYFUNDUSZZtiRd^IA
I IqslqOQ^dziarWi^e#^

4p<'844
ul. ̂^siiiiia 13

Temat opracowania: > j

PROJEKT BUDOWLANYI WfKGmAWGZV h:
' ̂odernizacji systemn oddymianialdatek schddowychi

budynku .^a!" l§OW NFZ." . ' I
:a>^.st^«aslta»x^>■5^«y#^fei»atv&ic33^gSKgaags^*mT^>I^•^y^fe{?9^;S4•Sj5^\g^^

Qfeiakt!

40-844
uL Koss^utha 13

'SVQNAjpASp?^

RQB!6TEi;EK*bpRjUTJUri|.N)Hjf}mvijif|A ^*-13
W ̂ ^nthVu

Wvkonawca;

IKAIBE 3j^steiny Alariiiowe Sp z Oidj
43^1^0'liiHi^
uj, yii?ai^l®slddigd
c-raatfr§Ystemii;(fe:kahe.n

Mikqjqw kjviecjg^ 2019r

Temsa

iferasew^
S|i6R^

43-190 ul. i^mp nsl lego 63 /
TcUraK(+^8;32)-32^M0p 32j 32-^0-S® /

imczoM^m}.
rSSiSHilgitSiaKM^^^

•  ■- ''STWIERP®^'!!^^
fezojwag ?i- s^f I <••.»'

."X V ■

:f



/;■

fl]yi£n©ttffi®fip«5S |tf5dtfM^aisf t

^3:4\^|^op cfliy $^{[%i]il>d^a:t-:*-^*:z^'^^— '': • ^rJT A- "^-avs ttni pfust o

0j:awiiS%

^ait'4
liuf^

:f3iit''f/(^
|sie(:^

iJlU"!

RipB(is?2?pq^^ ^

BJt|3j^|4ittaii^%u# j-.
t4n2£t- BfUBjniiCi^ ^

eii^ia gifiizjic - Biiii^iiu^iipo BKnliefsui ^
•  ; • • : ' ' . - " ^' • " .' ' ''^^af;pira-<BinB!iaiiC[^^p^^ i'^-.

|^p£t-#!aB}l^^^ ^

. 'v; ; •/
v^&J." ■ ^'■

rni^iMiHaai

-jS

::m MQ^'VmuBii^pq^ ilbMuiapoiAf
sik^ipg^^llsriVjnsui'n^^

-•i ... ^ ■
- ",' - 5..

iloEoittorejjrAv g; 8qiilsso^,*in
zaN. v^tawtpiig; agaiao

'■Ly^. .i^-



S  L S K r>

O -Ij: R g G O 'A A

( N 2 y N I S R 0 \V

sub6v/>i «cT:.v.i

Kdtpvylce, .cir1ia-28 rhaja-2004 r.

PEGYZJA

o

o

Na ppdstawje art. 24 us.t; 1 pkt 2 uatfWy z :c|.ni$ 15 grudnia 200P r. q aannip.Fz.adach aPWddPvvyph

Przestrapnfiej i .BMdPwnJpt\ya: .?.doig. »"•. W s|
w budpwnfetWia (D?.ijv. ̂  fe'Nr'8, poi"38, z B^^7 ziTiy)''w z art; • 104
Kpdgksii postppoWatSia adrnipistfapyjijagp (Dz.U. z 2000 r. Nr 98i. pipz. '1071 z p6in, zm.)

OKrggowa Romisjp^r^i^llfikacyj
•  • "7 " •vn.a.d-aiie ' '%■

Panu(l]L _1 _ ^
-  7:ln4. elektiylT.

UPRAWNIENIA gUDOWLAKi
npmer evyildencylny f '

do pt-ojeKtowania I kiarovyailld robbtami dudpwlan pgradiczdii
w bRpPjpinp^l lostalaojdP^^; blejkjtryozbych I

dZASADKllENIE '

Okrfgovira Kpifiiaja KwaiifikaGyjna !|IAak!#: OHr!?gpwej: .lz^pyyip|:^^^ w KajtdWjpaeh
na ppdatawje' protpkolpw z pdatpppwaftia •ktvaniRkacyj prazf.z P'rzebrpwadiZPnegd'^
gphSvafa;Nr;;|/04 z diiii.a-28 iriaja'^^^^ stwierdzita. Panj(i)i i;\posii.cia
v/ymagai|a,prawenii wykszfejpenle fiprak^kaj^awodpw^pra^p^ :pp2ytVvynyvwyniMgzaiitih
- kpmaGzn'e: dp^ uzys'kahia Vypxavypig^-' bydowlanych. do ;p'rpjektpwanla''l /ki'erpWanla 'robbtimi
budpwianynirbez ograniczen w specj'alnpsci instalacyjripj w zakrasiePJeci, instalaeji liorziiazatt
eiaKttyczriybb'i elektroenargptyeznycii, ' ' •

SzGzegplowy zakres uprawniertjest okreSlpny pa odwrpcie n.iniejszgj,decyzji.

Pouczenie . "1 ZgPdnid z art. 12 ust. 7 w/w u?tay^ Prawp .biidowianp ^ Rodstawp;4p ^kpnyvyaoia sambdz^inyeb fiinkojl
technicznych w budowniclwie stanowl Wpis do centralhego: rajestip -^tpsynego' ih^
BudbWIanego oraz wpis np listg cztbnkbv/wlaSpiwpj izby samorz^duzaiwdowiiego.

2. pa pffiiejpzaj dePyzji sluZy PdwPlbrtife ddkraioWaj kprnisji,Kwa'|ifikacyjh(^^p^^
w AWarszawfe, za ppsredhictwem bkragpwej Korrifeji KwalifikacyjneJ 91.0116 ^v KatPwicach w'ternilfile 14 dni
od Pnia jej dofgGZenia.

Si Wad GizdJ^ajpcy OKK
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Ni aft- 12:;ust. 1 fRt %,1. i aiits- 1? us.t 3, i, 4 Ptawa budowjaniiia;
■' # ^i^Ru^"2^;§^4.;1Usi. 2 'fezporz^dzenia: W SbfaW's .gaibodzlelnycji -lililii^l

iechnic2ny.ch. bjUddEdldibw^^ Panfl " 'i '
w ispeiyalhoildl ;ijhStlIii)By|!5bj # zal95^|e'sJeGi;"1nsta)dit^i .ii'^
iSelektbaMa^idtpliftpbife ■ - V " ■
-  pcojdklo'wanii^bbiikwfzania.pj'd^^^^^ pBjgtej-plblkis^ytnJ

u^(pii|il€bWiinI lsp»«iss|^'j^^prpautdrailde®i(^,' ■ ■ ' ■ ! ■ ' '-  -iyiiEdw/kpiiAdbQyi^^ " ' ' ' " '
,  s ' . kidfQW$iiia/.yi[^tW|TzaHl.fenri- l<onstr.U^^ praz badzonj

'  ■ - ' spFaw'pwania;'kontrpli^teMl!P^dkj:'tttt?ii^iftak'k :k^^^

Ninlajsze upawnienia, riSt p,odstaWie', .;§' :4; Jjst,-' .4:/rjPzppizadzem^^^^^^
sZ PMa 30 grtidnia i;994: ri wtkprbWie daffii3iziP|i:|^i|fip!^ badtoiPli^i
.stdwpsvi^ ppdstawp d.Q spprz^dzania ..prqi'efeti# dzialkl 'i jt'ejep'y
W y^lw sp^ailnpSci (^Iko w zafctesle ;bwdcwSF:.!]9Sp|;rt^^ budoy/lanyqb
b^l podzieranych; , isjepi ■' .i^brpippik probleipa^f
Jest przedstawipPa • w pfojeKPip ' i'ZagQSbPdpiovyapja dzfaiki lub 'te'tifeKP -
zgo;dnie zart.,3.4:ys,t 3)3. ' "••'••"•• " ' '

Hi.' 3j|fcapijje- ^ S . 2 po\iiraian^!^ ;nf)^i|)il: rp2^dr^|d^Ftiaj
rtlistt nft&tir^riissi nrAlaU.tAtii'ranIs 1'fehrrfriVAh'/? ' '

'- WsiajapiP pi^^zep liasbnlcznyGh''SluZacykb' fiiphu f (tanspprtu
kplpjpviiipgpi- ^

-  urzpidz.# tFaps|p!tp^p]i linowycb i liho\yo'Mefl;Q5lii|ypp,. stui^pyph dp' pybUcznego

j,

'ft 'R -Z E »: & p -fg I- |-y

O
Otrzyn1pj"pir.r -'- .
i. .

2; -o^gMaiidiTIby
3. !^i'M^it|^kipii '.

. NadZpiiu'Bud^^
,  •i-Jjayaiy.'-.'j;, ■ »• I*'. ' '.*iV i'.}': •
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JJFZ; ^fi.okJAieriUrtia'YeihMii^ri
uyKc%ulh£i:3j>^^

JciStefc

6ZI|Sft3iEpiNI|^|l|li

1  iMEDilliSi

ti,®^®^p^(^COVW^^IADOKUl|pNJ^;i^.;...;,.,.„„^_,_;..^^
1,3, ©SpliiiiNil^EzWiAZANS. ,,jj..„l!i.!,..„,„,™»...,-«..,™,,„»„.,...„„„.„„.„„.„„.„....^.„^ 4.

4  iSYSTEH ©DBlVIipift:KI^EK5SeH0DO\^ r |pj(p3^9p|m,^ jS
4.1 t30B(iRURZADZEi5DO''STERpjAMIAfPPa!AiEfes<r..«^^^^^^

■ 4.13 Pfzyciskprzewleiizania—— „Jp.

4X6 Gnlaztlo d6 czujki opfl/^iiijm ...M
4.2 DOBPrKLAP ODDYmJAllffi 1,1
•4.3;; DOB6RJIRZADp$bO'STERpWAWIA#fiaP|MiPW.W*,«^««^^^^^^^^^^
4i4 ZASILANlEENEReETYCZNESYSTBMU.ODDYMIANIA ;.„.„.„14

,  4.5 UMiGUN&ffilACVjNE SYSTEMU ODpYiSNlAlliMlfeiB^ ^^„..l;,.:,„„.„.„ 14
■. • 46 ' ZESrliiiifi spRz^rowE ...... 14-

•■ '4^ ^5!®ii«6IWPWESYSTEWU|!AR@i!yi^iife49W^.>^».w^

6 ipSl^gipi^DpipMENlA©^
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#atEKT: Sbdyfflsk^Js®
KlBssBiterS!^^ ^

2 ^ftaiakfeii/!Sfe^ ,

., Jest tp budynek,inarowan^,vWplnG:s|Dj^pyls^^
iltery^gt^ . . . -: . ^ .

* hudynek ,,1^?. ̂  przedmieiBpni rjiftl||p2|p ppf^Gewaiiia -
posiada 6- kondygnacji jeat p.odp)wnjczQDy Budynek zhudowany w jikfadae prostpkqta o
^niiaraefi 78^^SpihT;';(p3i^

|:f;ma::pg
Op budynku ppepplP% ip^ii - g^l ilrHliilit

Rt p)§\pp^^^|!lne Ml' dp IpOiE p®pd^. P feiw1 ikIat0k,s|MM^. Kortuinikacje pippp^MpMil skrajhle
^  i'nn H'teS J Jl l'!^. -■ ^ ir •".'r ^ *

I  System Qddvmiania.-rr stan lisfliieiac^

iifeigy byi Mllwany na obipkcie w roku 20|2i ,2aj(|iontowano pp
jednyiji systemie oddymiania did kazdej z klatek. Istnieiace centralki satirmy Mercor typ MCR 9705-5A.'

■ ' W pomieszczeniu operatora Zamontowane sa po iieddym pTzycisku oddymianit i ifiyielrzani'a'dla
ka>Hei'7;kMfe(f "flnc^n>7w/<rei<Trt.f

Pddymianiaabajrnijje dwie kIatktsdbddppi(A;ii;%wktpj^ehi-znajdu|a4|k'^^^^
Wapa dylpyfd; p

dyijiPWPP WRiiafaph^l^^^^ ^ '
Wobiekcfe praGujea alarmu llst.MiPI'IiPc'entfal oddymianTa popizMmoduiy I'miopzaidbntopna obokceotralek C0D11C0D2

QaetralE Qdipianfa da sentMVi%ffi[a»fe: pd^R, |e|||^ pddyp^ft^ |i^|pppdidv|ii,. ZdemoMpp
pilpfepia; '^pewjab^aates; Jbws piiyplp cddytniaM wontow loa- ipMpiMz pizepisami na kazdej-kandypapji 0bieM -at^2,|pMSv?P w pomleszczemu peH%f.--.RM'^iski

p®ef©tjiaij|.2astMt.WiPn®aii ppyppiMlPl^ ' ' ^"
W gystemie 0ddymiania zamDntawaae zostaia dPykawane, autQnPiiil&zne ©zajki dymu na kaZde] z

W istnieJapyni systemie oddymiania brak {uokcji napwietrzaola klatek sebodowyob,- Pp. modemizaGji
bpdzie ona reaiizowana poprzez automatyozne otwareie pieiuvszych. ii drugich drzwi zewnettznycb
poprze^tiappd, ^

\ "

\



KaJpjiyicaph ,, ■ "'lijQilepzScJ^

4 ^yj^m gadymlaiTla Rlatekisclb^ -istan r

W dsKUrn^taqji ;p,rzyj§t0 wytonahie sj^mu fQdlyiwiig^s latBfe sShoMvyeft^

z^prdle^ewanig «j[zqjizgn(a
ti® jn^alj3wapta;n^ iferei)ilj?f ■ '^- ■

jniaidii^paftBrprs^idti^nidj^

Nakazdej ?kQlldypao]iL^Mklatfeabl}adl1drip^|i^dfcz€gt'a^^^^

rgeznegp. ©alateviQf pi^fek Qd#iilajfla zosianle zanipntev®^

2 Mills sbHpdplfyQ^^^ UWoMiwil' au.tp.(iPia|fGzne zt!Mnj§qja[;Map<|p^ ^
pizjpdka pp^vienla^ ' '. " .

4^"iyjl^0v«e §imm I drtgi^ zosiaija^yif
itft;»aKiia ^^iffianlia;

^QPW! Wapiaraa'lQ' ss^araa ]iiaraw^4 Ri^m :iW ̂i^ria^aliif
pliiiteilfejii'paa aad^i^Mliiijpgfffi'iauj^^l

T W.



OBIEKT;Budj;nek A NFZ
lil. KqssuihB:'l3. w Katdwicach

4,1

., Qgkumentacja techniczna
Mpdemizacji sy«teniU;Qcta^.i^iq

klatek schbdowych budjrnku;A.4QW-^FZ'

Wltkg sQhp^vf §0gni00t „A"-do $tgitiw^ni^.li:|^ami centrala C0D1:;

klatka schodowa segmenliB'^do.sferowania klap^f^cenNa G0D2.

o

Centrale te odpovi/iadajai polskirriiVi^iTiodom oraz normom ocftrony przeciwpoi^arowej i posiadaja
atest QNlQp, ' ̂ ^

Centrala Dddymiania wypDsai^ona,j;0stanie,;W.zasilanie
zapikd ?asjldnia:siecfowdgd 230\A'l%nidt^f

"  uszkodzenia,

■  zaitikni^Gia/otwaitia wyGi^owdymu,

■  alaimu do innych systeni6v«, urzadzeii ppoi

Aby .ump|iwi6 alarmowe ,(ri|c;?iie) ;ptwarcia klapy. (pp; w infiych v^padkach niiz: pp^ar), w>^^systeniie
zamon|3»tp^ Plda pizydpkf iii^yniijania'Ra kazdym^

o

•WrttS)

WAflH

3i!tO./5nim2

^is inui^
tii2sss=.i—' >.'-CtP3.vmO,
'K=aa"^ «a}loii»Z3WA<f

Fwp' '' '

..l>^0,8.nwh?'

C^nlTclp
Qddiniicnio

CSA-.

Hipanik'Ki'a
AfO-20<

►mtijk

9F.30 ■ sc«w*vus< 'm
IrJ?-.F9,Xi'CI

in>r 3w*il5 <t»m?

rr'nik^:l.v.f

' STpsowAdrazMrtof woiuau^ iimi ikiaf^ npost

Pfzykla0wyschmsl oddymlahia

KjT- W]



iilatek scIM^q^cH 6iidj^
.  it; » ,'■ \ ."•st::; ■ ' ■'

O

4^d0!sntala.stermsniaodd^

,ilo sterowania systemem ppgi,
^|l^kril|i|^;Me ̂ Wniow^' obudowie. Ca|lf^

•  ■

•  Umoiliwiaj^wykrycie zablokowania si§ klapy,

#  .ua!<|yvi^^S .
f  ttiii^niC!|g®ki®

, V t-'



OBJEJCf"; NFZ
uK^^bs^utJia i3;^,,KatQ;\yii^ci1

PotomehtiijA'^blipiczttia
. Klodeip'|i^cjr's]ji^.tem^

klaiel: scMoy^^ch-btid^kn^Q^ ̂FZ

O

Pfzyefek pizpznpcrony |e^ dp !jgc|tiegp Mnjqhanilania . klgp pd^yini^^ycli.. Iblela ^
wciSnipcie przyelskli ppyfpduje vPtwafPiP pizeZ-|dHtfpikj| ,y^Gj0|»w; dyfhij pf
kippy oddyfriibjpee, Wewn^trz :p!zycisku oddymiania znajduj^ sip ttzy lainpki; ktdre wskaziija
nast§puIaG6 stany.sygtaipu pldym^

u^diiaiarpiiiy aiofia :|tp
piapl^lp

alarm; p8lsdia^eN;pd|larnpka:j^

Pi^elski GddyiTiiaitIa ;na!e;^"Q2iriaP2p#

o
4A.3Pnyciskpnew!etrzShia

j

.P!^wrfatfzm|ipi^;||p^4g. ^Sitfiipnia.^PQ|0^niar<klap vdyrop^^^ w. funkpjl

; wphdme segm_enty wyclagow dymu, w- .dPv?0|hj|j[l.-'|^^ StadvPtWarc'la
^:|giall20wany jest swieceniemjampkl

kiartcoiwych graces, otwie^ia klap pygnaiMbvirahy jest dedatkpWcl
^eeprifejii;li^pkip2adzlafeRiak^f1i0S . vs-- -

i/|



0BIEK®|0|d>^efcA NI;Z ■' Pphuffljid'taci^f^^^
;k(ats!5,saiffd0^e^^^^^

JpfiQI^r

to prze^l liadroiemym
rcilaSbvi^ifeiTi:ato

iiM&k. ■
r  ..C

o

'•! op^uy. stSiTJj^ui ^iugginiaji^i^y .gja. sreremp^^

HI®

>-S'AvaL

iN^tgfJ£!i3^f3i),.;kpp ■■; '"'>■ ■ ' ...' '•- . -■/•'; • ■ . ■ .V'.r
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OBIEKT: Budynefc A NFZ
ul. RossulKa 13 w Katbwicacti

4,1.6 Oiiijazdo doczujkioptycznejdymu

Dokumcntaciq tecbniczna
Mcxlcmlzabji^eintt'Qdd^i^ia

klatek-S9bodpwych.budynku A SOW-lfe

O

o

Gnia^o s|y4y do,pQdl%:z|nii cz# typowego systemu przwjwpQZarpwegp. Qprfiez
Zasilania ezujki gniazdo tfnioZliwia'pod^ zewri^liznegb wsk^riik'a ibiiwbla ha
latwe odj^Gzenie czujki zmiejsca zaihstalQwanfe dia celpw aeiwiap^ch - czyszbzenle,

4.2 Dobdrk/apoddytnia/qcych

Vtf oddyniianlu klatek sGhodowych piZeWidpja sig. yyy/iiia^§' iStniejapyGh klap- dddymiajaiych.
Pizyjmuje. si?, vi^miap^ klap ha klapy p tych sattiyGh wypijarach. Dia potwierdzenla
pohlZejPbJlGZpnia.

Budyhek zalicza sif; do gfednlow/spkicti, sth- y,, ..pyp
do Pbiiezeh %hPsi 5% ppwiarzchni kiatkr afehodpyyel:.:

Obliczenie yvymaganej powlenchnl czynnej:

^latka GQhQdQwa rsegmept A
Powlerzehniakiatki sphpdpwej

Wyhiagana powierzGhnia czynna oddymlania

Pcz?2e;33 x5% ? li32 [m21

Klatka achodpwa y apgrherilt B:
Ppwierzphnia klatki sehodPwej (m2J

Wymagana powlPizbHhia czynna oddymiania 5%

Pcz=27,31x5% = 1,36 [m2]

Do oddymiania klatek SGhodpyi^ch; A, B, projektuje sig y^mlan|-W IstnieJacych na kalpy pttyoh
lych w^miarach. W klatGd sGhpdqyvej w segniencle A wymianie bgdzle pbdlegad jedna" kiapa p

wymlaraGh lOMOQcm, natomlast w segmencle 8 wymlenlarhy dwie ̂ 'klapy, kaZda o v^laraph
lODxIGOem: .

• klatka schodQwa segment A - 1 klapa .oddymiajaca - d wymiarach 100x200 [pm] z
sifownlklem 2,6[A1. zowiewka (Pcz = 1 ,#

• klatka schpdPwa segment B ̂' 2 klapy oddymlajaee - kaZda o wyralafach 100x100 fern] z
sBpwnjkaml 2,6[/i^. z o^ylevifka^Pc?=m (m2] - diajednpiiapy);

r
II

/  /
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Ittfbrrnaeia ciotyGzaGa Dlanu biezpieezefetv/a I ochnonv zdrowia

■NifiIejs^;inf0mtaoj?spoiz^tizono:n?p'od^
R'bZP&R^DZEliA^ '

zc!niai3czetwoa;2Q03r :
,Wsprawi#fpringj|i;dotypz^cajbezpieczan.p|»aii,Qc]inpniFz4ra.vyia:Qt?z:plaoHibe^6c!zai!i5tira|i:flq^^^

Pi^^ipifetemzadaijia,jest wyl^iaanfempd^izaQjl^ai^Q^ dia
bac^ftii Odpalii u uL,

W/w rafeply maja, m .celu wykonanie w formule ,|,zaprdjektyij" prac. pp|f:aliaj.el^^i!j: iprunki
■bezpteazadstwa p2aFQwagp,p0ptzez v«yiTiian| istniejaeegOrSystap;0d^p^^^ ' ̂  '
Zakres rob6t d!a tegQ zamierzartia budawlanega obajfenuja;

(3 • foboty instalacw,np-m0fitazov!/e;
* deitidnlaZ. istniej^Gfe|pjaystamu dddyfniani'a:

,  * • raQntetsystemieddyfflianlai'

* ffiymiapp klap:Pddyp.aj^pych;nakiapyolyGb
'  . • .pregfarapwami^tpiiV,.UrtiPbomjanfev#^

QpisofaiektU-budbvitlarietro .

Ffape 0^m0vi^b|d%budynel^biurPwy „/(:''W^siedzibie

HaiTOpnQgFaiTizakiada prowadzepieupi'p^livyyGh r0p6tpoza godzlniajTii pggdpiania) yifzwiizkiJ ziPzym
zagrazenip paFazenia osob postrannyGh ZQstaje zminimalizpwaRe,
Poniewa;^ njiektPre roboty bpd|. musiajy by0 je.dnak pfzaprowadzppp w Pleigu idfiia pnacy, Baleiy
bezwegl^fnia pfzestizegae' nomi ba£pieez0nstwa, aby iPlg. ddszlo do zagrQ^ehia zdrois/ia i:
bezpfePzeiist/Sfa pspb ppstrofinypti, pfappwnik6w.l^Fz§du i k(iPptd)/& pitpbywaj^Qycb^
Vtfskazanle. elementdw zaaespodarpwania dziatki lub terenu. ktdre moap stwarzad zaqgozenie
bezpieczenstwa i zdroiwia lud2L

Pilp prp^ac^pe w tarpapfi qrfipvtjy pbpjmpwac bf(p, budynefe wphodf w ^ktadi Isorijplpl^u;
budypkpW isinjejlGycfcppjpzPnyphKQzn.ikjpminapp " ' ' ' " '
W b,pp^00rednim.apiedzlwie budypkiwi w ktorycJi prQwadzone bgd^praoe b.udQyi/]a0e.zi0kaIiz0wany
jest i; panking, dtpgi dpjazdowe, chodhiki dla pieszyeh, na .ktoiynDi odbyjya sig ruehi ,6,Far.,.l5gd.zia

■pTO%adz0nadDgtawal'pizetedijnekmateria(6wd0starPzanycbpa.b.adowp, . ' '
ZasadPiGza czesb robot bedzie realizowaha.w ibiidvnku. f dla'tiieh zeWneliznerwatuhki-j iPh .
oddzjalMwanie rile maia znaGzenia. ' "

•  H
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ipracj -^; 'uzywinasirR j juzapzeiif pmy
pracach fhsfaiacyjrtych - przastrzegac prawipwef kQlejno§Pi v^^konyiiyainfe'praG.
zabezpieczyc pracownikow przed upadkiem z wysokosci, przed URadkiem narz^dzi ;z
wysokosci, drabky i rusztowanW zabezpieczyc przed poslizgiem i rozsuni^ciem si^ oraz;

•  ̂ zapewiiiP ich stabifnosc, stariowlska, pracy powiflpy -umozliwiac swdbod?. ruGhu
niezb^dn^ dfo wykonywania pracy. maszyny i inne^ yrzadzenia techniezne; mz-narzgdzia. zroechanizowane .^oyvinny' by6, ekspl.Qatpwp,ne.,,|, pbsl,ug!\^|ne. zgodnfe z
fitsliaikeii ipi^jopenlaiipi^ gpelibQ przepiMb
gygtei1iI:06eb|p^dMPs^;:

• pfraigiJe pfltdPln (podozas wykonywania i sprawdzapia in?talacji etgktgpziiyob);
Rozpoezynsyap praee budowlane nalezy;rniec na uwadze fakt..it,^§d^one prowadzpna, w pewnej
gwej pzg'sdi W' stale iQnkcjonuj^cym budynku. W zwlazku z powyzszym bezwzgli|dnla
przestrzegac wszelkich zasad bhp f obowJazujapych przeplsow^majacych na celu ochrona hie tylko.
PFacowdMwi fenycb we|61pracownik6w, ale rownieS: osob postronnych.

Dolyczy tow szczegidlnpsel:
•  oapowiainia]' JOkaiizacjii :Skradewt5K maieiaw i- v^robow, apr^wbej

pracownikow tdosfewymateria

Szkolenfa w dzledldtiie bezpteczeiistwa, I Mgi^y ^p^ey- dia praqwnikdvs^ zatrudnjonysb na
stanowiskach instalatorskich, przeprowadza si? jako:

• ezkoieniewstgpnej
• szkolenie okresowev

Szkolenia wstapne- ogine {„ipsttdktai ogpiny'')- pizephodza-wezyscy now® zalrudijianj. pracpwniof
przed: dipaszcZfenjern do Wykoh^^^
Qbejmuje Qno zapoznanie ipraGownikow z podstawowyml pizeiisanii bhpi zawaitymi w Kodeksia
pfaqy; w iikiadaGb zbiprpwyGfi pracy 1 regulaminach pracy, zasadatni bhp pbpwi^zuJaQyjTi.i w dahyril
zakiadzie pracy waz zasadami udzjelania pie.rwszej pomocy.
Szkolenie vvs.lppne na. stanowisku pracy {..Instruktaz, stanowiskow]^') powinien , zapoznad
pracownikpW'Z zagroienrami w.ysl|p!J|^cyrnl na okreslonynft stanowisku pracy,. sposPbamiio'Ghrony
pfeed zagrpzeniami, oraz we^darrtil)6^leGZrteg|^wyk0Rj^hia-pjlcy-na£^;St^
Pracowniey. przed. przyst^ienietfi^ .do pracy,. powinni- bye, zapoznani- z ryzykienj zawodowym
zwiazanym -z prac® n.a danym stanowisku, pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkofehia.
wstapirego ogolnego, szkolenia wstapnego na stanowisku pracy oraz zapoznania: ,z. ryzykiem
zawodowyrn, powinien bye pdtwierdzony pizez pracownika na pismie oraz odhotowany w. aktaeb
Gsobowych pracownika.

y
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^pecyfikacj^techniozna
ST-om

O

o

I. WSTP»

I.L

Spep^fi|cig<i4: - wfyiiiagattia |)g61tie ptiiiQSi isi|; ,46 Svymagan dla
poszezeg^toyeji wymagafl teeltei^^plS .46*^^ %teaftia.i iodbioru rob6t, ktdre: zostaij^.
wykpnaae w ia^iabh pfojel^^^

ModeEiraacji aystenitt odd^iania Matefe spfepdawyifji dla hudj^nku „A" Sl^sfeiggQ
Oddzialu Wojewddzidego JStoodowago T'aMdiiiszu ZdriWik w l^tQlyicacli ttrzy fll,
KossuthalSr

1,2. Zakras!$t6sowMia.s:^a$^pkaa|i techniczn^^

S,p0cyfika^;e tieluupzKe staaQva^^ dokiifflentow iprzetargp-w^eh i kpntraktQ^^chi ndeZy jp
stosQAva^ w ziepafiiii i^wykonaniEtobdl opisanycbi' w punkeieppprzeinim,.

ktorychi^eje pewnosd, ze podstawowe wymagania Ipdaj-gp^ojae przy zastosowamu fiaetpd
wykonania napodstawie dod^viadGzenialpjczy przpstezegapia zasadi sztuki budowlanej<

1.3* Ziadarta4blijot:aly|ty!^;^epy^^

Wymagapia ogplnS naldZy rozuijaiee i stosbwac w pQwazaniii z pizej zfestay^ipttyipi
szpzegdlovig^rni speeyfikaGjarai tPGhniGznymi.

ST-OQ.OQ Wjanagania Qgolne
ST - OJUOO MPata^' systertlu oddymiania

Wszefop .rpbpty- pj^te w spepyfifcaeji .nale^y- wykonac w opatPiu o aktualHie obowi^jape
aowT^ i przepisy, .aawet, W fliaii^azej. sp'epyfikapji. nife zostaJy przywblane.

1.4. Okreslenia podstawp^e

jlekroc w ST jest mowa o:

1.4.L Qbiekeiebudowlanym- nale^.pfzez tp fozumiec:
•  badynek waz z InatalaGjtpli'PPSa^^ teGbJiiCZnyfeij'
i»- blid^Mt staao^iaea calpid teGkoiGznp-iiZytkgwa vyfaz ̂Instalapjami i przadzeaianii;
•  obield m^ej archijekttityl

t.4-.2. BudyiifcH aaleZy-przeZ to rozuimec taki obiekt budowIaHy,. fetpry;jest tfwalp zsvi^any z
gnmtem, wydzielpny z przestrzpui za ppipopa przegrpd bbdo:W^ ofaz ppsMa
tundamenty 1 daeh.

L



.Vi;-.4,34 Snd|rnte^ ' ̂dz^
wolnpstoj^cyna albo "budyaek o zabudowie blizniaczej, szeregowej ],ub grupoyvej^ shjz^cy
z0|ii03|ij^npvppliz#JiiSi^szfe^&#fleb^ sanjodzielna cai&ieV®

Vv

" nal®?y'^prz;ez to rozufniec kazdyobiekt^budowlany nie b^d^cy budynkiem,|^b
-;. i pbiektera maiej arcbitektury, jak- lotniska, drogi, liniekoIejowe,,mosty5 estakady» tunpl^^'

sieci techniczne, Avoino'stoj^ce maszty antenowe, wolno stoji^ce trwale zwi^ane z
., ■ , . gruntem iirz^dzenla rPklamoWe, budowie ziemne, obroniie (fortyfikacjo), oobrdim^;

. .hydrotechniczne, zbiomiki, wolno sfoj^oe mstalaoje przemyiSloWe, lub urz^zP^S
•  • Jechniczne, oczyszozalnie sciekdw, sldadowiska -odpadpAy,' stacjp"' iizdafniania wo%^

•  konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemtie przejsoia dla'pieszych, sieci uzbrojenia
'  ■' ferenu, budowie spdrtowe, omentarze," pomniki, a takze czpsci'budowlaiie urz^zed,'

technicznych (kotlPw, piecow przerayslowych i innych urz^dzed) oraz fiindamenty pod
Jiiaszyny i urz^dzenia, jako odrpbne pod wzglpdem fechnicziiym "ez^^ci przedmiotoW

'■" V ' ■ ' vsktedaj^^^ ' ' r -

"iS^egdIflP3(pS.. ^ ^

.  I^Oi^sowym^ pbae ;ptbp^.!tp. flzutp^
'orzeznaGZoiiw .do'' 'ezasPwiRdo. 'oteyiiiiM' .-iorrrt

,  -"lA-Si !^b0tacbB!ld®^?!|gypb.-,,flalp^

%

- -nal'^^y Tl I J l-l III yV-l^ Myif ̂

"'■•Mdi^^.kQnsedy^ ' -•'

(sa/; pt^naczeniem
:@pjjiadzenm seiekos^; k tak ie jf^ej'azdy^. pg^^^ :plde!p iM|ilaPe ppi
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:  jva/

SpeeyflHacjtte^hipziia
STMoi '

■  lv.f,Us.. liatezy ̂ rzgz te rdzumiee; przestft:^,- w ktorej prowacizpne s

ppfajyiiie|iia:dp;v^kp*iywafli|,bb'b^^^ .'' ''

, ■. 1-,4..13: (•|?,p.zvv|ilpfii'u, -iia budow?^' przez to ro2a|tme6; '4ee|fzJjg;ii^toMstrjacjjj||^5^^
bd l-S^e^^iei i |ti^>wa|izMfe jmclp bib;
bbdb^a^

.. i ' bodoi^ ■- pjfzBZ /to. na. lbpdovSg
.  ' ■; zai^czohyrn proj,ektein budoyvlanym," dziejinik; budO"\ivy,protokoly 'odbior6>v czgScipwych

i  ,kp4pb^Qh>, w miar? potezebyj'rysuftki. i opisy sld|^ce re^izaejir 0b|ekfe,J ̂
.  ,je,Qie^jpi..bksi?^^ t^ypa4kuTealizagf|Q%fctd:0?'^e

;  ■, •/■ ;:.ta%e'dzienn|k.M^ ■ ,

•  i.445.-dokunjentapji: po^k9ba:\ycz9| , przez to; tozWieS 4okuineatacj?, Budov*^ z
... ;!;nafli|siq|iyinii-zmiab .%Pbpiyim :'W.,.toku oraz jgeode:^.d3pij

. . •.ppim&amtppiyjrkori^ ■.■ ■ ■ - ■ :. . ' . ■■ . • '

; • iAii. teraie/zpkws^^ to;;;^zaipjfeo;.i3Bi®^ p- ktPipit Mdwa W
■ przpplsaebpra^ jgepdo^pSgb^ • - ■ ■ ; -

':. Sp^a^siZ;a|raIdc^^^ ,. ,
,  ; ■ bezpogrednifego : w^dobywaote^ zq zio% w dy^cj^i

•.;g0rniGzego.^ . .

;. ,1 ..4-..17.: .aprobacio;jteohniezfleji -. nalB^y przez to.fozumie.c;pozytywn4; OoenQ.techn^^^
#vsdgEd2^y9p:pi^®toipfi.te ■■ ■

1.4.18. wlasciwym- opgaiiie - nglo^y przez: to tozdffiiop, OiEjgaftf badzojb.- po^
budosylanegp: ipb bTgatt spepjalisllyczEiBgQ ftad^oril 'bb4b\viaiifego, 'stdsbvane do' icb
\\4ai|3ivGSGiokroilpbyt^ •; ' :

"1.4.19.\V5Tbbie,;-budo"wiaiiyiii -,nale^ przez; tpi'pozEmiec -y?y|bb przepispw o
ocenie zgo^topipij wyty»przony w celti; wbudovsrabia; "vymontovraiiiai zaittstarowaiiia,Iab
zastoGpyv^ijia -w aposbb tr^a^ w bbiokoie; badoy^flanyib,,. v^^rO^adzatiy do. bBrp"tu, jako

■ ^^pbipbl'B4^nQisy.lbb"Tako.:zeslaw--;^boMy(<dO';stPa0M/ani'aj:^^
»Qf'5l.h*rt^Xyt ' ■

i;4.20. .organie samorz^du,zawodp.y^ego Tnaiezy przpz to rpzwoied-prgapy okceglbno w ustaMo z
'  , - '4niia, : 1.5. grudnia" 2Q0Q ;j:. . o. saHiQikadaeh- zawodov^eh - ardhitfektowj'v.

biidcivmietwa Qtazittbanistb^^Dz; U. z200;I t.,bft.5^po2;. |2.zp6zn; zmi^; , " • •

1
41 ̂

V^

I/'

 ■ • ^ "tb:



Specyifkacja fefeMfiart "

q'4cfeiaiy• oM'efef^ -tialezy przez-tq'rozumiee tereix. ■wyznaczpny- w
otoqzefito buaqwlajiyifl; na podsMWie przepisow odrifeELycily'wpjOAy^^^^
'z tyftl. obiektem Qgraniczema. w zagqspodarowam^ tegP'^eigejgip;:

jajfeeie - inale^>pjzez kw@tg ^

..czas ibh wykdnywM&r pizewadzlan^ido usuniqciajpo iel^pafeqpQZeajM;

1.4.24. dzienniku Budowy - n,4e^ piZPz to rpzuftxiee dziqijuik ^dstty pJzbZ wlasieiwy- bt-gaii
■ ■' zgodde z pbQwiqzuf^pyjmi pEzepisafiii, stanowi^qyvxjizidqwy dofciOM

■ fêdQWlaftydhe'ra'zzlatzqii.dkdlidZnotdizachodZleyihWezasiesv^
1>4'.'25. kidFbWfiiku budowy --osdha wyznaozona przBz -'^yjjouawdf pbdt, upowazjdOHa do

kierowania. robotami i' do wyst^powauia w j ego imieuiU%"S^^ Jedlizacjikontfaklu,
O poupsz^ca ustawowa odpawiedziaJnosO za ptowadzou%ibud0wq;'

L4'.2€i fejgstrze pbuSiatoW - nalsZy przez to rozuirapd ^akceptowan^,przez Ipspektora nadzoiU
ksiaik^ z poriumerOwMymi stronami, siuzacadp wpayxyapia; ptzeZ IS^yifeoua^ye^' o'bmiarir
ddkOnanych robdt'w foiirnie: wylieze4,.sZki.G6w i eweatu^trie dodatbowyob,

w -olwiaj^K^ fodlegag' % potwiedte^ufd'.p^qz'-fespto
budoyrlanego;' •" , •■■ •" . ■■

l4.i27..1ab0tat6Fiviiu;. « nalfeZy przez. to rozumieG. laBoi^tosiiirft: jednostld,. napkoweji,.
zamawlajacego, wykdnawcy .-lub iniie labQratoriuna: b4dawczo-za^e!epfo^y pjzez
?amawiajaG«gQsvniez^^ dp przeprowadzaflia niezb^diiyph badaa IpiiSb- zvd^atiiyeh z
ocsnajakosci stosowaUyeh ttiyrobow budowlanycb oraz.iO|Zaj5w prowadzonyek robdt;

i.4.28:.,iuateMalaeh..- naiezy przez-to rozumieG wszelkif materi'aly uate i«wyfcv!i^pe Jak
rdwffleZ tworzywa'.l w^i^y iue2i>g^i'-.do: :w^OUatua> mbdl,--z-
dokumentaGja projektowii i speoylikaejami IdObUidzuyttiii zaakceptowaiie przez

Q) ■ In%^G!ra..nadz0ru«r •, ^ "
1.4.29. OdpOwiedniej: zgodnosei -lialOziy przez to rozumiep-zgodnogd wykonanyoli rpbPt

dopUszczalnymi toleranGjami, a jesli granice- toleraneji nie zostaiy okredfono -^z
przeeiqtnymi ;toIeranpjami przyjmowanymi zwyozajowrp- dla dauego rodzaju fobot
budowjaiiyokj

;,4i3(B polqfeeoiu inspekt0m .nadiiQm^ to rozumM wszelbji& pnleRRma^:przqld!?iWP'
W|feawcy przez, Inspdefea^ na^Qiu w' ■fbrmip ^dpi^?iez^ apospte
rokdidub irniych spraw zwia^apypb z prowadzpHiem-buioy^v

1.4;3I. projefctaneie -Ualezy przez lo.rozUmiec. uprawmona osob^.prawiia;-tab fizyczK^ bpdaG%
autorem dofcumentacjiprojeklowej;
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$t}eqifM?i0Mihniczna
smoM ' • .

t© :ipz;un|ie4 rEofe^ - 'ipjK^fco^^ i

rd|)it.budpvv|aii5r^fe^ ; ,, .■ - • ^

1.4:.3lvp^^pi ptjiqlrtjij IjiJy ptapie; "w^fcdjaafiia -naie:^ pr^sz; tp xozuiiiiee obifektiiii
bjj(^y4aa^ :2iaiia ̂  apiaiMa, irz^widpraa^ga Jari^ i

14.34 .astaldMaeb^tefi^iGziE^^^ ug»Ieiia.'|ddaHe^w'nppja4^
aprdbatach']E6chp|p2jl]jG|i_i,§r"~~'~'''^'^"~'"'^' *

;1.43S..gruigaeIi> Idasapb^.IsatigiioEi^^ fdbot ^alezy pizez to Epzmniep jrop^ kla^, teate^rfe
dkr^ldufe W tp^^eitzadz^ tir z Ma 4
W$p61iidga®0wni^ flp,!,

1.43.6.irispe^toize H .^BwestorskiegP »ftSiiba| postadaj^pa odpoMednie:.. i^lcszti^fiRftnjyi
teeliinpgpp ̂ praJ^k^'Zawodowaotaz dptaj'^piaM b^dpMapei
fopkc|fe ^^IdZftd- ,'#/ budoWnict\^dd,.Jl£td^^ inM^estor goA^MZa jaa^ZoS ̂ ad ^biudd^
rt'Wt'isT/'j-»i t*v«j4 iiii'ii.ii..>--iiw. Ti-il-iiiill V'ii'-;._ J__l^ .-l- "?_.J. . . . . . . •>• i . « _« ■•_ . .V.^-. •* ». .

QdbjiQfach;rQb&;Zala^® Z3Pfk|tja&|foh;j b.^[anltt i ddbiQize.ihstalaG|i,0ijaz.^.p^1_I...^..11.,.^;.._._. .:, .,:; ' . , obiektu;

c^riiioM dbslagi, przej^ad^w i zabibgdscr kdHset^a'ej^Sypb)
i  • ■

-rowpiez^aiiadnikippailol^eittli^
1,438. isbstit:^ ^^^ - Jznaez^^ w^ipaga^ bez^ez^Stj^z^^ 1

peViSipiiiin^cfcasp^ Sp^lH ep'fep^lmddvi^^
1.4,#. pOKiia^; epcop^^ipb. « cznai^a|a inormgf jMjzjg^p pzpzi luEOpef^ KdWitet

^tapdi^agi. ^pEl^)- piaz .Burppg^M .^spilteti dlelSmledhtffi^gj
,  ja%; ;^apda3?% 'iufc,4lMragbty'iia^ pGO'^

zgddmeziogdkymfzasadppildziafe^ ..

L4.4Q. pppdtEiiafze tdbdt«,tO. zestat^enie przewidziat^ch49.!®3?fcpnan:iai^^^ w
kplejpoM teehnologfcznej ieh v^grkonania,. ze szezpgp|0.vyy,m ppisem Ipb 'sy^kazanfeiii,
podstaw pstal^flpdl szezegolojwj? pp^^ pjraz; ^gza^. ;Ke^&ftp:|r jspec0ka^
tmknmmch •w^komma n(^d$.$0^m00k i zeslas^iem

J44l*«9bpcie ppd^taW(0«^^ ffliiiiffiairil'zal^ prapi ktor© po twgdtpaapip .«% tneczliwe^^
Mefeta^ |ppd %^|^aPa.ildlei4 wjarapgdw pra^
stppien- scalep|a,rohjdli,
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teShniGzna

SUOM

-li4ii4S,;^ar^z^|^pn.i reafe jeSt- to ifis0B^'|!raMia..luib.'&^e2^ ^
;. ' istotnVGh'■;B0St&l©.'Wieni'aGll- Z^antf'dalM j^ar^raiflstaikfisnM,. •.\)iiTO.«ni»H>JS^ tst^ciT'

zajnays^ialpgsg©
uffioys?!.

IsiSi. OpoiirirfeTy^iinai^ni^^ioj^cs^

-.Wytoawea>.'jc^b6i jest MpQwaedzialny' za ,j:a|0§<| aek wyl^iaflarfa: 'citasa :za. iek "zgddnBsd z

TRra^lla^jt^^

o

i.. Specj^lca^i • tepliui^zt^s' ^ ^
odpowiedzialnosc za ochron? przekazanych mu matejriaiow do chwili odbicru robot. Wszelkie
<|®!,®taie:ks^dzenia^%i^pa^apdtw^ ' ' " "

©dkiirnentapja projgktoywai,' ■.SpeeyfikaGje tecbniczne, oraz: dedaflcQy/e ■dbklpiSRiy j^^kaizpaie
p®eZ: Wyfedria^Gy' StfBibwda: z^^pznild do> ia®pyi^^a ti^szeZ^gdlsdoiife w-

^6kdeby■j■edfiyixi i: fiiieh bbowi^zujape ;lfe- '^i^orfa^Gy tdk j!at%;'Ziwl^e kalej
■dtSKumentacji. ' • " ■...■ ■ ■. ,■ ; • *'•
^ipjzypadku ro zMsfRfifdi'SkStalGbiad^^ dokumentSyy iek.
waiposci wymieBiqidd'yif- wafunkach bftibWy. W^ftdHawGa.iui;mpZf.
opuszczek w doktaftefttaeli. stanowiacvRb zalap.Tintfe' dw; 7imm«n> m ft- tftii- lyjyk^eiu vtdnieft

W^j^adM\ri2dji^Qsei ,.(3^ wynjlpdw jest' Od jdjS^ lysurik^w.
speqyfikacjaini teeknieznyini

fOzebranena koszt Wyjto

IsSii ^abe^iqezaiti^e terenuk^

- li%tea«aiest:Zefej^|zaif .db zabezpiecz$Hi^.ddii^e da
p&teleSzG-zeS m Oteesie.trwania reailz^^^ afe do zakonczenia i odbioru kodsbiS:eio idbotj'
Gfedie d,di|knei za|ii#Gj przyjiripje si^j Jse jest wt^pzony w cpng umown^.
Wykda'awGa wf ujekdy/ijej ■dpsiafpzy^ zajnsMkje ;i bplizie'dtrzynij^ i^meza;s.ny^»'

■■p^dzpflik zabezpjedzaj'sge' -tdkie jak: bgrodzsiiia', porfcze/ipswred^enie^, I zafiaki'
^ dpzbrpdw, ^ze^kife inne: sroxlki niizljgdBe 40' ©(ifeop'' f

apbfeezMsGi iirniyph,.
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