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PRZETARG NIEOGRANICZONY

USLUGA SPRZATANIA W OBIEKTAGH SLASKIEGO ODDZIALU

WOJEWODZRIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDRGWIA

- ZAMO WIENIE PODZIELONE NA PAKIETY-

zatqcznikami do niniejszej SIWZ s^:

1. formularz oferty - pakiet I

2. formularz oferty r pakiet II

3. formularz opis przedmiotu zamowienia - pakiet I

4. formularz qpis przedmiotu zarnowienia - pakiet II

5. formularz kalkulacja cenowa - pakiet I

6. formularz kalkulacja cenowa - pakiet II

7. formularz wykaz using - pakiet I

8. formularz wykaz ushig - pakiet If

9. formularz wykaz urz^dzen - pakiet I

10. wzor oswiadczenia - „zam6wienie zastrzezone" - pakiet I
11. wzor oswiadczenia - „zam6wienie zastrzezone"- pakiet II

12. wzor umowy (pakiet I/pakiet II) wraz z zal^cznikiem nr 4 do umowy (wzor Umowy o zachowaniu
poufnosci w NFZ) oraz zat^cznik nr 5 do umowy - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci - dotyczy
pakietu I i pakietu II

13. wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc - pakiet I
14. wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc - pakiet II
15. wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp (dla pakietu I i II)
16. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa (pakiet I)

17. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa (pakiet II)

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

Narodowy Fundusz Zdrowia, ̂ l^ski Oddziai Wqjewodzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapubliczne@.nfz-katowice.pl. strona internetowa: www.Tifz-katowice.pI.

n. Trvb udzielenia zamdwienia

Postppowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U.2019.1843 ze zm.).
Rodzaj zamdwienia: usiuga.

Numer postfpowania

Post?powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 25/pn/2019. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Wanmkdw Zamdwienia" zwanej dalej takze „SIWZ" mowa jest
0 "pzp" lub „ustawie", nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 sfycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
Ilekrod w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumied Sl^ski Oddziai Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (Sl^ski QW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach"
nalezy przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest
o „rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw" nalezy przez to rozumied rozporzqdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy
w postppowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

in. Opis przedmiotu zamdwienia (pakiet I i pakiet ID

1. Przedmiotem zamdwienia jest swiadczenie ushigi sprz^tania w obiektach Slqskiego Oddziahi Wojewddzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z podzialem na dwie cz?^ci (pakiety) z dopuszczeniem skladania ofert
cz?^ciowych, zgodnie z zasadami okre^lonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamdwienia na dany
pakiet oraz we wzorze umowy (pakiet I/pakiet II).

Kod Wspdtoego Slownika Zamdwied (OPV)-
Ushigi sprz^tania biur 90.91.92.00-4

Ushigi sprz^tania 90.91.00.00-9

Ushigi sprz^tania budynkdw 90.91.12.00-8
Ushigi czyszczenia okien 90.91.13.00-9

Ushigi czyszczenia pojemnikdw na odpadki 90.91.80.00-5.

Pakiet I: ushiga sprz^tania obiektu Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
od poniedziaiku do pi^tku w godzinach od 16.00 do 7.00 (po opuszczeniu pomieszczeh przez pracownikdw

Zamawiaj^cego), za wyj^tkiem pomieszczen szczegdlnych [zostan^ wskazane przez Zamawiaj^cego przed
zawarciem umowy], w ktdrych ushiga sprz^tania winna byd wykonywana wyl^cznie podczas obecnosci
pracownikdw Zamawiaj^cego, tj. od poniedziaiku do pi^tku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Pakiet II: ushiga sprz^tania obiektdw Delegatur i Punktdw Obshigi Sl^skiego OW NFZ:
- sprz^tanie Delegatur - od poniedziaiku do pi^tku w godz. 7.00 do godz. 19.00;
- sprz^tanie Punktdw Obshigi - od poniedziaiku do pi^tku w godz. 8.00 do godz. 16.00.

Obiektv/lokalizacie obiete pakietem II:

1) Bielsko Biala, lil. Karpacka 24 (delegatura)
2) Czpstochowa, ul. Czartoryskiego.28 (delegatura)
3) Piekary Sl^skie, ul. Ko^ciuszki 22 (delegatura)
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4) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (delegatura)

5) Punkt Obshigi w Chorzowie, ul. Katowicka 105, Chorzbw,

6) Punkt Obshigi w D^browie Gomiczej, ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 1, D^browa Gomicza,
7) Punkt Obshigi w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7, Gliwice,

8) Punkt Obshigi w Klobucku, ul. 11 Listopada 5a, Klobuck,
9) Punkt Obshigi w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A, Sosnowiec,

10) Punkt Obshigi w Zabrzu, ul. Sl^czka 20, Zabrze,

11) Punkt Obshigi w Zywcu, ul. Dworcowa 23, Zywiec.

»Ushiga sprz^tania w obu pakietach dotyczy pomieszczeh znajduj^cych si? w budynkach, w ktorych Zamawiaj^cy
prowadzi swoj^ dziaialnosc statutow^.

1.1. W formularzu opis przedmiotu zamowiehia odpowiednio pakiet I i pakiet II zamieszczono informacje na temat
obiektow (budynkow, pomieszczeh), w ktdrych b?dzie si? odbywalo sprz^tanie, maj^ce ulatwic Wykonawcy
przygotowanie oferty na dany pakiet oraz skalkulowanie ceny na dany pakiet.

1.2. Wykonawca zobowi^zany jest realizowad zamdwienie w sposdb zgodny z ustaw^ z dnia 27.08.1997 r.
0 rehabilitacji zawodowej i spdtecznej oraz zatrudnianiu osob niepehiosprawnych (j.t.Dz.U.2019.1172 ze zm.).

1.3. W zwi^zku z tym, iz niniejsze zamowienie jest zamowieniem zastrzezonym w rozumieniu art. 22 ust.2 pkt 1
pzp, Wykonawca zobowi^zany b?dzie w sposob ci^gly w calym okresie realizacji umowy - a nie tylko na
etapie post?powania o udzielenie zamdwienia - zachowac status podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22 ust.2 pzp
oraz zachowac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia przez Wykonawc? osdb niepehiosprawnych
w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb
niepehiosprawnych nie mniejszy niz 30% osdb zatrudnionych przez Wykonawc? (warunek okreslony
w oparciu o art. 22 ust.2a pzp).

1.4. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^zany b?dzie zapewnic dodatkowo, na wniosek
Zamawiaj^cego, w sumie nie wi?cej niz 200 osobogodzin - pakiet I; 100 osobogodzin - pakiet II sprz^tania
pomieszczeh na wypadek zaistnienia okoliczno^ci wymagaj^cych dodatkowego sprz^tania. Wykorzystanie
dodatkowych osobogodzin przez Zamawiaj^cego b?dzie fakultatywne i b?dzie zaiezalo od jego biez^cych
potrzeb. Zamawiaj^cy kazdorazowo poinformuje Wykonawc? za posrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail Wykonawcy o zamiarze skorzystania z dodatkowych osobogodzin wskazuj^c dat? (lub okres)
oraz godziny dodatkowego sprz^tania wskazanych pomieszczeh w danym obiekcie, a takze rodzaj czynno^ci
sprz^tania. Wykonawcy nie przyshiguj^ zadne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiaj^cego
cz?§ci lub calosci dodatkowych osobogodzin. Przez osobogodzin? nalezy rozumiec jedn^ godzrn? (60 minut)
sprz^tania przez jedn^ osob? sprz^taj^c^.

1.5. W sytuacjach naglych i nieprz?widzianych, nie cz?sciej niz dwa (2) razy w okresie trwania umowy,
na wniosek Zamawiaj^cego, Wykonawca zobowi^zany b?dzie podwoic sklad osdb sprz^taj^cych w obiekcie
przy ul. Kossutha 13 w Katowicach [dotyczy pakietti I] / w danym obiekcie obj?tym umow^ [dotyczy pakietu
II] maksymalnie w ci^gu trzech (3) godzin od chwili telefonicznego lub faksowego zgloszenia. Maksymalny
czas zaangaiowania dodatkowej ekipy sprz^taj^cej wyniesie kazdorazowo cztery (4) godziny licz^c od chwili
pojawienia si? dodatkowych osdb w danym obiekcie i przyst^pienia do prac.

Podwojenie skladu osdb sprz^taj^cych nie generuje dodatkowych kosztdw po stronie Zamawiaj^cego (jest
zapewnione w ramach wynagrodzenia umownego).
W przypadku pakietu II podwojenie skladu dwa (2) razy w okresie trwania umowy dotyczy kaidego z obiektdw.

1.6. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^zany b?dzie zapewnic dodatkowo, na wniosek
Zamawiaj^cego, wykonanie ushigi polegaj^cej na akrylowaniu wykladzin podlogowych PCV. Maksymalna
l^czma powierzchnia wykladziny przeznaczonej do akrylowania wynosi: pakiet I - max. 1000 m^, pakiet II -
max. 500m^. Kazdorazowa potrzeba skorzystania z ww. ushigi b?dzie zglaszana Wykonawcy przez
Zamawiaj^cego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail. Konkretny termin lub terminy
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wykonania ushigi, a takze inne szczeg6iowe kwestie dotycz^ce m.in. zakresu, lokalizacji etc.,
kazdorazowo ustalane pomi?dzy osobami wskazanymi w umowie. Wykonawcy nie przyshiguj^ zadne
roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiaj^cego cz^^ci lub caiosci ushigi akrylowania.

1.7. Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca, obok srodkdw bezposrednio przeznaczonych do utrzymania
czystosci obiektow/pomieszczeh, zobowi^zuje si? w ramach wynagrodzenia umowy na biei^co zapewniac
wszystkie niezb?dne ̂ rodki czysto§ci i artykuly higieniczne (toaletowe), w szczegdlno^ci: mydlo w plynie do
pojemnikow o poj. 0,75 1, kostki zapachowe do toalet, skuteczne od^wie2:acze powietrza do toalet oraz do
sekretariatow (sekretariaty dyrektorskie - V pi?tro budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach), papier
toaletowy o srednicy rolki 19 cm (w wi?kszo§ci wkladany do pojemnikdw na papier toaletowy), r?czniki
papierowe (rolka - przyblizone wymiary: wys. 20 cm, dl. 160 m, ̂ r. 20 cm) oraz umieszczad je
w lazienkach, toaletach lub w innych wskazanych przez Zamawiaj^cego pomieszczeniach. Wykonawca
zobowi^zuje si?, ze wszystkie srodki bezposrednio przeznaczone do utrzymania czystosci
obiektdw/pomieszczeh, dostarczone srodki czystosci oraz artykuly higieniczne (toaletowe), w tym mydlo,
detergenty, Srodki dezynfekuj^ce, kostki zapachowe, b?d4 stanowily produkty nale2ytej jako^ci,
a dostarczany papier toaletowy oraz r?czniki papierowe b?d4 pochodzily z recyklingu oraz b?d4 biale (poziom
bieli minimum 60%).

1.8. Na potrzeby przyszlej umowy wybrany Wykonawca zobowi^zany b?dzie do ubezpieczenia odpowiedzialno^ci
cywilnej z tytuhi wykonywania umowy w spos6b ci^gly przez caly okres obowi^zywania umowy, w zakresie
opisanym we wzorze umowy (odpowiednio do pakietu), pod rygorem rozwi^zania umowy za
wypowiedzeniem. Dokument potwierdzaj^cy ww. ubezpieczenie winien dotyczyc wyl^cznie dzialalnoici
zwi^zanej z przedmiotowym zamowieniem, tj. umow^ na dany pakiet.

»Szczeg61owy zakres ushigi sprz^tania oraz wanmki realizacji zamdwienia zostaly opisane w formularzu opis
przedmiotu zamowienia odpowiednio dla pakietu I i pakietu II zamowienia oraz we wzorze umowy (pakiet I/pakiet
11).

»Realizacja zamowienia w kazdym z pakietow b?dzie przebiegala na warunkach okre^lonych we wzorze umowy
(pakiet I/pakiet II). Wz6r umowy (pakiet I/pakiet II) okresla zasady ewentualnej zmiany postanowien umowy
w stosunku do tre^ei oferty na dany pakiet, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy.
»SIWZ, w tym formularze opis przedmiotu zamdwienia oraz wz6r umowy, zawiera standardy jako^ciowe, o ktdrych
mowa w art.91 ust.2a pzp.

2. Warunki platnosci: okresla wzor umowv.

3. Wvm6g zatrudnienia na podstawie umowv o prace ("art. 29 ust.3a nzpl
Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisieprzedmiotu zamowienia na uslugi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawc§ lub podwykonawc§ na podstawie umowy o pracf osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniupracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ̂ .Kodekspracy (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1040, zpozn. zm.).

Przez czynnosci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie si?
wszystkie czynnosci wykonywane w ramach przedmiotu zamowienia (umowy), kt6re wskazano w formularzu opis
przedmiotu zamowienia na dany pakiet, wykonywane bezposrednio przez osoby sprz^taj^ce uczestnicz^ce po
stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania uslugi obj?teJ przedmiotem zamdwienia, za
wyj^tkiem czynnosci, w przypadku pakietu I: za wyj^tkiem czynnosci, o ktdrych mowa w Cz?5ci A formularza opis
przedmiotu zamdwienia pakiet I w pkt III ppkt 4, pkt VI, pkt VII i pkt VIII; w przypadku pakietu II: za wyj^tkiem
czynnosci, o ktdrych mowa w Cz?5ci A formularza opis przedmiotu zamdwienia pakiet II w pkt VI i pkt VII.
Patrz: wzdr umowy (pakiet I/pakiet II), w tym §la wzoru umowy.

(pi ^
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Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp. wskazuie si^:

1) Spos6b dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp: najpdzniej w dniu
zawarcia umowy na dany pakiet Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana osoba
zatrudniona jest przez Wykonawcf, czy podwykonawc?) przediozy Zamawiaj^cemu (jednej z osob, o ktdrych
mowa w §3, ust.2 umowy) pisemne o^wiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamdwienia
(umowy na dany pakiet) czynnosci, co do ktdiych przedmiotowa SIWZ (umowa na dany pakiet) wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b^d^ zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu
kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. O^wiadczenie (kompletne o^wiadczenie) winno zawierad
rdwniei; imi? i nazwisko osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prac? (liczba osdb nie mo^e bye mniejsza
niz wskazana przez Wykpnawc? w ofercie na dany pakiet zio^onej w zamowieniu nr 25/pn/2019) wraz ze
wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?, dokiadne okre^Ienie
podmiotu skiadaj^cego oswiadczenie, dat? zio2;enia o^wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia
o^wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Uprawnienia Zamawiaj^cego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? lub podwykonawc? wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiajqcy zastrzega sobie nast?puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli
spehiiania przez Wykonawc? lub podwykonawc? wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp,
dokumentowanych za pomoc^ o^wiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:
a) mozliwo^d z^dania poswiadczonej za zgodno^d z oryginalem kopii umowy o prac? zatrudnionegO

pracownika;

b) mozliwo^c z^dania mnych dokumentdw, np. dokumentdw potwierdzaj^cych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
z informacj^ o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci za^wiadczenia wla^ciwego oddziahi ZUS lub
dowoddw potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczen;

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

c) mozliwosc zwrdcenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzi?cia w^tpliwo^ci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przediozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuj^cych w trakcie realizacji umowy czynnosci,
CO do ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa na dany pakiet) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.
3) Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: opisane we wzorze umowy na

dany pakiet okoliczno^ci rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezlozenia w terminie
kompletnego o^wiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1; obowi^zek zaplaty kary umownej za kazdy dzieh
niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? osoby wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych SIWZ (umowa na dany
pakiet) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy oraz obowi^ek zaplaty
kary umownej za kazdy dzieh ophznienia w przedlozeniu w terminie dokumenthw, o ktorych mowa w pkt 2 lit. a
lub lit. b.

4) Rodzaj czynnosci niezbfdnych do realizacji zamowienia, ktdrych dotycz^ wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykonuj^cych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia okreslono powyzej (pkt III pkt 3 SIWZ).

4. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwogd skladania ofert cz?^ciowych. Niniejsze oznacza, iz Wykonawca moze
zlozyc ofert? wedle swojego wyboru: na pakiet I lub na pakiet II lub na obydwa pakiety zamowienia.
Zapisy SIWZ odnosz^ si? odpowiednio do pakietu I i pakietu II.

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

(j^ ^
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3) Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
4) J^zyk post^powania.

Wyja^nia si?, iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art, 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wig^e si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.1480), ktdra formuhije zasad? uzywania
j?zyka polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na teiytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa
0 j?zyku polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy iimymi nazw wlasnych,
zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz
oznaczen pochodzenia towardw i using, norm wprowadzanych w j?zyku oryginaiu zgodnie z przepisami
o normalizacji.

5. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze powierzvd wykonanie cz?^ci zamdwienia na. dany pakiet
podwykonawcy.

2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp zada wskazania przez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm
podwvkonawcdw Ipatrz: formularz oferty na dany pakiet).

3) Zgodnie z-art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwien na ushigi, ktdre maj^ byd wykonane w miejscu
podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed przyst^pieniem do
wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontakm z nimi, zaanga:zowanych W usiugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mpwa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdmiejszym okresie
zamierza powier^d realizacj? using.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spelniania
warunkdw udzialu w post?powaniu, Wykonawca jest obowi^zany wykazad ZamawiaJ^cemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie p,ost?powania o udzielenie zamdwienia.

5) Powierzenie wykonania cz?dci zamdwienia podwykonawcy/om nie moie prowadzid do obejscia wymogu,
0 ktdrym mowa w pkt III pkt 1.3 SIWZ. Patfz: wzdr umowy (pakiet I/pakiet II), z wyl^czeniem czjmno^ci,
0 ktdrych mowa w Cz?^ci A formularza opis przedmiom zamdwienia pakiet I w pkt III ppkt 4, pkt VI, pkt VII
1 pkt VIII oraz czynnosci, o ktdrych mowa w Cz?sci A formularza opis przedmiotu zamdwienia pakiet II w pkt
VI i pkt VII.

6) Zamawiaj^cy nie z^da informacji o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu, chyba, ze
podwykonawcy s^ jednocze^nie podmiotami, na ktdrych zasoby powohije si? Wykonawca w celu wykazania
spelniania warunkdw udzialu w post?powaniu (art. 22a ust. 1 pzp).

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nalezy rozumied umow? w formie
pisemhej o charakterze ddplamym, ktdrej przedmiotem s^ usiugi, dostawy lub roboty budowlane stanow%ce cz?^c
zamdwienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybfanym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a innym podmiotem
(podwykonawcy), a w przypadku zamdwien publicznych na usiugi tak^e mi?dzy podwykonawcy
a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

CM
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IV. Termin i mieisce wvkonania zam6wienia

1. Termin wykonania zam6wienia:

pakiet I: przez okres 12. miesiecv. tj. od dnia 01.03.2020 r. do dnia 28.02.2021 r., z zastrzezeniem,
it w przypadku, gdy zawarcie uhiowy nast^pi w dniu 01.03.2020 r. lub pozniej, zamowienie b?dzie
wykonywane przez okres 12 miesi^cy licz^c od dnia nast^puj^cego po dniu zawarcia umowy,
pakiet II: przez okres 11 miesiecv. tj. od dnia 01.04.2020 r. do dnia 28.02.2021 r., z zastrzezeniem,
iz w przypadku, gdy zawarcie umowy nast^pi w dniu 01.04.2020 r. lub pdzniej, zamdwienie b?dzie
wykonywane przez okres i 1 miesi^cy licz^c od dnia nast^puj^cego po dniu zawarcia umowy.

2. Miejsce wykonania zamdwienia:

pakiet I: Katowice, ul. Kossutha 13

pakiet II:

1) Bielsko - Biala, ul. Karpacka 24 (delegatura)
2) Czfstochowa, ul. Czartoryskiego 28 (delegatura)
3) Piekary Sl^skie, ul. Ko^ciuszki 22, Piekary (delegatura)
4) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (delegatura)
5) Punkt Obshigi w Chorzowie, Ul. Katowicka 105, Chorzdw
6) Punkt Obsiugi w D^browie Gdmiczej, ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 1, D^browa Gdmicza,
7) Punkt Obsiugi w GHwicach, ul. Wincentego Pola 7, Gliwice
8) Punkt Obsiugi w Klobucku, ul. 11 Listopada 5a, Klobuck
9) Punkt Obsiugi w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A, Sosnowiec

10)Punkt Obsiugi w Zabrzu, ul. Slfczka 20, Zabrze
11)Punkt Obsiugi w Zywcu, ul. Dworcowa 23, Zywiec.

SZczegdlowe warunki rpalizacji zamdwienia okre^la formularz opis przedmiotu zamdwienia na dany pakiet oraz
wzdr umowy (pakiet I/pakiet 11) stanowi^cy integraln^ cz?^c SIWZ. Na kazdy pakiet zostanie zawarta odr^bna
umowa.

V. Warunki udzialu w postenowanin

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegac si? Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spebiiaj^ warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okreslone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu
0 zamdwieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? warunek udzialu w post?pGwaniu dotycz^cy sytuacji ekonomicznej, warunek
udzialu w post?powaniu dotycz^cy sytuacji fmansowej, warunek udzialu w post?powaniu dotycz^cy zdolnosci
technicznej (dotyczy tylko pakietu I) oraz w^nek udzialu w post?powaniu dotycz^cy zdolnosci zawodowej
(posiadanie wymaganego do^wiadczenia).

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

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachqdzid podstawy wykluczenia, p ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt J2-pkt
23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ oswiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, za^ w terrninie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwnie^; oswiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ (dot. grupy kapitalowej w zakresie dotycz^cym danego pakietu).

» Wykonawcaj ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic
dowpdy na to, ie iDodj?te przez niego Srodki sq wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnoSci
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udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadosbuczynienie
pienifzne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami ̂ cigania oraz podj?cie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre odpowiednie dia zapobiegania dalszym przestfpstwom lub przest?pstwoni skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jeiieli wobec Wykonawcy,
bfd^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamowienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^wania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
»Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiaj^cy, uwzgl?dniaj4c wag? i szczegdlne okolicznosci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczaj^ce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.8 pzp.
»W przypadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 19 pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj^cy
zapewnia temu Wykonawcy moz:liwo§d udowodnienia, ±e jego udziai w przygotowaniu post?powania o udzielenie
zamdwienia nie zakloci konkurencji. Zamawiaj^cy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spebiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,
warunku udziahi w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa
w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiaj^cy moze wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu okre^lonvch przez

Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ:

a) Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv svtuacii ekonomicznei.

Warunek okreslono zardwno dla pakietu I, jak i pakietu II.

pakiet I i pakiet II

Wykonawca winien wykazad, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno^ci zwi^anej z przedmiotem niniejszego zamdwienia na sum? gwarancyjn^ nie nizsz^ niz 1 mln zlotych
(niezaleznie od tego, czy Wykonawca sklada ofert? tylko na jeden z pakietdw, czy na obydwa pakiety).

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

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

Warunek dotyczy zardwno pakietu I, jak i pakietu II.

pakiet I

Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkdw fmansowych w wysokosci nie mniejszej niz 45.000,00 zlotych
lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 45.000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym ni^
1 miesiqc przed uplywem terminu skladania ofert.

pakiet II

Wykonawca winien wykazad posiadanie srodkdw fmansowych w wysokosci nie mniejszej m± 20.000,00 zlotych..
lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 20.000,00 zlotych, w okresie nie wczedniejszym nii
1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.
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Je&li Wykonawca skiada ofert^ na obydwa pakiety winien wykazad posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysokosci
nie mniejszej niz 65.000,00 zlotych lub zdolno^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 65.000,00 zlotych,
w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiqc przed uplywem terminu skladania ofert.

W celu wykazania spebiienia warunku udziahi w post?powaniu dotycz^cego sytuacji fmansowej, Wykonawca
skiada o^wiadczenie (patrz pkt VI pkt 1 ppkt I SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa w
pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ,

c) Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv zdolnoi^ci technicznej.

Warunek dotvezv tvlko pakietu I - dysponowanie odpowiednim urz^dzeniem.

Wykonawca winien wykazac za pomoc^ wvkazu urzadzen (formularz wykaz urz^dzen pakiet I) dostfpnych
Wykonawcy w celu wykonania zamdwienia wraz z informacj^ o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
ze dysponuje co najmniej jednym urzqdzeniem, przy pomocy ktorego b?d^ wykonywane prace polegaj^ce na
specjalistycznym, mechanicznym czyszczeniu terakoty wraz z fiigami. Wykonawca winien podac nazw? producenta
oraz typ urz^dzenia, a takze wskazad podstaw? do dysponowania urz^dzeniem.

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu dotycz^cego zdolno^ci technicznej, Wykonawca
skiada o^wiadczenie (patrz pkt VI pkt I ppkt I SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w
pkt VI pkt 3 lit.c SIWZ.

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

Warunek okreSIono zardwno dla pakietu I, jak i pakietu II.

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotycz^cego zdolno^ci zawodowej (posiadania
wymaganego do^wiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca skiada oswiadczenie (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1
SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.d i lit.e SIWZ.

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia)
polegajEfcy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku ̂ wiadczen olq-esowych lub ci^glych rdwniez wykonywaniu,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, aje^eli okres prowadzenia dzialabosci jest krdtszy
- w tym okresie, przynajmniej 2 (dw6ch) usiug sprz^tania biur lub budynkdw wykonanych lub wykonywanych.

Pakiet I

Pod pojeciem wykonana ustuga sprz^tania biur lub budynkdw nale^ rozumied zamowienie polegaj^ce na
swiadczeniu uslugi sprz^tania biur lub budynkdw, ktdrej realizacja zakonczyla si? (umowa zostala zrealizowana),
ktorej srednia miesieczna warto^d brutto wynosila co najmniej 30.000,00 zl, oraz ktdra byla realizowana w okresie
CO najmniej 6 miesiecy (umowa obowi^zywala przez co najmniej 6 miesiecy).

Pod pojfciem wykonywana usiuga sprz^tania biur lub budynkdw nale^ rozumied zamowienie polegaj^ce na
Swiadczeniu uslugi sprz^tania biur lub budynkdw, bfd^cej w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana),
ktorej Srednia miesi?czna wartoSc brutto wynosi co najmniej 30.000,00 zi, ktorej pewna cz?Sd o wartoSci brutto
CO najmniej 180.000,00 zl zostala juz zrealizowana przez Wykonawc?, oraz ktora byla realizowana w okresie
CO najmniej 6 miesifcy (umowa obowi^zuje od co najmniej 6 miesi?cy). (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlgc^niR
Swiadczen okresowvch lub ciaslvch. Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie uslugi stanowi^cej
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swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwosci zobowi^zany b?dzie wykazac - udowodnic - okresowy
lub ci^gly charakter swiadczenia).

Pakiet II

Pod pojfciem wykonana usluga sprzqtania biur lub budynkow naleJy rozumied zamdwienie polegaj^ce na
Swiadczeniu ushigi sprz^tania biur lub budynkdw, ktdrej realizacja zakonczyla si? (umowa zostala zrealizowana),
ktdrej srednia miesi?czna wartosd brutto wynosiia co najmniej 10.000,00 zl, oraz ktdra byla realizowana w okresie
CO najmniej 6 miesi?cy (umowa obowi^zywaia przez co najmniej 6 miesi?cy).
Pod poj?ciem wykonywana usluga sprzqtania biur lub budynkdw nale^ rozumiec zamdwienie polegaj^ce na
swiadczeniu uslugi sprz^tania biur lub budynkdw, b?d^cej w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana),
ktdrej srednia miesi?czna wartosd brutto wynosi co najmniej 10.000,00 zl, ktdrej pewna cz?sd o wartosci brutto
CO najmniej 60.000,00 zl zostaia juz zrealizowana przez Wykonawc? oraz ktdra byla realizowana w okresie
CO najmniej 6 miesi?cy (umowa obowi^zuje od co najmniej 6 miesi?cy). (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlgcznip.
§wiadczeA okresowych lub ciaelvch. Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie usiugi stanowi^cej
Swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwosci zobowi^zany b?dzie wykazac — udowodnid — okresowy
lub ci^gly charakter Swiadczenia).

»Jezeli Wykonawca sklada ofert? zardwno w pakiecie I, jak i w pakiecie II zamdwienia, wystarczy, ze wykaze
przynajmniej 2 (dwie) uslugi sprz^tania biur lub budynkdw wykonane lub wykonywane, ktdre b?d4 spelnialy
wymogi okreSlone powyzej dla pakietu I.

»Wykaz usiug wykonanych -aw przypadku Swiadczeh okresowych lub ci^glych rdwniez wykonywanych -
Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz using (odpowiednio pakiet I i pakiet II) wraz z podaniem ich
wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i ppdmiotdw, na rzecz ktdrych uslugi zostaiy wykonane, oraz zal^czeniem
dowoddw okreSlaj^cych, czy te usiugi zostaiy wykonane lub s^ wykonywane nale^cie, przy czym dowodami,
0 ktdiych mowa powyzej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego uslugi
byly wykonywane, a w przypadku Swiadczeh okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - oSwiadczenie
Wykonawcy; w przypadku Swiadczeh okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych, referencje b^di inne
dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny byd wydane nie wczeSniei niz 3 miesiace przed
uplvwem terminu skladania ofert.

UWAGA!

♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej uslugi w danym pakiecie musi zostad poparte
dowodem, ze usluga zostaia wykonana nalezycie lub jest wykonywana nalezycie.
♦ Informacje podane w formularzu wykaz ushig na dany pakiet nie mog^ byd sprzeczne z informacjami
wynikaj^cymi z dokumentdw potwierdzaj^cych nalesyte wykonanie (wykonywanie) ushig.
♦ Podaj^c w formularzu wykaz uslug na dany pakiet dat? wykonania, Wykonawca:
- w przypadku uslugi wykonanej - wskazuje dzieh, miesi^c 1 rok rozpocz?cia oraz zakohczenia calej uslugi (umowa
zostaia zrealizowana);

- w przypadku uslugi wykonywanej - wskazuje dzieh, miesi^c i rok rozpocz?cia uslugi oraz zakohczenia
realizowania jej cz?Sci (umowa jest nadal realizowana).

♦ Podaj^c w formularzu wykaz uslug na dany pakiet Sredni^ miesifczn^ wartoSd brutto usiugi, Wykonawca:
- w przypadku uslugi wykonanej (umowa zostaia zrealizowana) - oblicza Sredni^ miesi?czn^ wartoSd brutto przy
uwzgl?dnieniu calego okresu wykonywania zamdwienia od dnia jego rozpocz?cia do dnia zakohczenia calej uslugi
(wynikaj^cego z rubryki, w ktdrej podaje dat? wykonania);
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- w przypadku ushigi wykonywanej (umowa jest nadal realizewana) - oblicza sredni^ miesi^czn^ wartosd brutto
przy uwzgl^dnieniu okresu wykonywania zamowienia od dnia rozpocz^cia ushigi do dnia zakohczenia realizcwania
cz^sci ushigi (wynikaj^cego z rubryki, w ktorej podaje dat? wykonania).
♦ Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamowien byiby szerszy (np. obejmowaiby
rownie^: inne ushigi niz ushiga sprz^tania biur lub budynkew b^dz inny rodzaj zamowien, np. dostawy, roboty
budowlane), Wykonawca winien wyodr^bnic i podad dane dotyez^ce wyl^cznie usiugi sprz^tania biur lub
budynkdw. W takiej sytuacji, w rubryce srednia miesifczna warto^d brutto usiugi nalezy wpisad zarowno sredni^
miesi^czn^ wartoic za caiosc zamowienia, jak i ^redni^ miesi^czn^ wartodc za sam^ ushigf sprz^tania biur lub
budynkdw. Wskazane wyzej minimalne warunki kwotowe (30 tys. zi, 180 tys. zi; 10 tys. zl, 60 tys. zl) dotycz^
wyi^cznie ushigi sprz^tania biur lub budynkdw.

♦ Wykonawca w formularzu wykaz ushig podaje podmiot, na rzecz ktdrego ushiga zostala wykonana lub jest nadal
wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres.

2. Zamdwienie zastrzezone art, 22 ust.2 pkt 1 pzp oraz art. 22 ust. 2a pzp — dotyczy zardwno pakietu I, jak
i pakietu II.

Zgodnie z art. 22 ust.2 pkt 1 pzp, ZamawiaJ^cy zastrzega, ze o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegad si? wyl^cznie
zaklady pracy chronionej oraz; inni wykonawcy, ktdrych dzialalnodd, lub dzialalnosd ich wyodr?bnionych
organizacyjnie jednostek, ktdre b?d4 realizowaly zamdwienie, obejmuje spoleczn^ i zawodow^ integracj? osdb
b?d^cych czlonkami grup spolecznie marginalizewanych, tj. osdb niepehiosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepehiosprawnych.

Na podstawie art. 22 ust.2a pzp, Zamawiaj^cy okre^la minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osdb
niepehiosprawnych jako nie muiejszy niz 30% osdb zatrudnionych przez zaklad pracy chronionej lub wykonawc?
albo jego jednostki, o ktdrych mowa w art. 22 ust.2 pzp.

Wykonawca winien zatem byd podmiotem, o ktdrym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatrudniaj^cym osoby
niepebiosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu
osdb niepehiosprawnych oraz spehiiad warunek okreslony w oparciu o art. 22 ust. 2a pzp, tj. minimalny procentowy
wskaznik zatrudnienia przez Wykonawc? osdb niepelnosprawnych w rozumieniu ww. ustawy z dnia
27.08.1997 r. winien byd nie mniejszy niz 30% osdb zatrudnionych przez Wykonawc?.

W celu wykazania spehiienia ww. warunku, Wykonawca sklada stosowne odwiadczenie - wzdr oswiadczenia -

„zamdwienie zastrzezone" na dany pakiet, stanowi zal^cznik do SIWZ.

Uwaga!

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia ww. oswiadczenie sklada osobno

kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, z ktdrym zostanie zawarta umoWa na dany pakiet, zobowi^zany b?dzie do zachowania spehiiania ww.
warunkdw w sposdb ci^gly w calym okresie realizacji umowy, a nie tylko na etapie niniejszego post?powania
o udzielenie zamdwienia.

Patrz rdwniez pkt III pkt 1.3 SIWZ oraz pkt III pkt 5 ppkt 5 SIWZ

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

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spehiid ka^dy
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;

b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ - winien spehiid
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
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przynajmniej jeden z takich Wykonawcow powinien posiadac wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialno^ci cywilnej (brak mozliwo^ci siunowania polis OC);

c) warunek udziahi w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ - wystarczy spehiienie
go wspdlnie przez Wykonawcow wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienie (jako suma
posiadanych ̂ rodkdw fmansowych lub zdolno^ci kredytowej), co oznacza, iz warunek moze spelnid jeden
z Wykonawcow, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

d) warunek udziahi w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c SIWZ - wystarczy spehiienie
go wspobie przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienie (jako suma zdobo^ci
technicznej), co oznacza, iz warunek mote spehiic jeden z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich
albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

e) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.d SIWZ - winien spehiic
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wyrnagane doswiadczenie (brak mozliwo^ci
sumowania zdolnosci zawodowej - doswiadczenia);

f) warunek, o ktdrym mowa w pkt V pkt 2 SIWZ (zamdwienie zastrzezone) winien spelnid YziAy
z wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia.

4. W zwi^zku z art. 22a ust. 1 pzp, zgodnie z ktdiym: Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow
udzialu w postfpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego czfsci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charaktem prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,
na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, ii. „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,
wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosci technicznej lub zawodowej (doswiadczeniu) b^dz,sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innego podmiotu/dw, udowodni Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c zamdwienie b?dzie
dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/dw, w szczegdlnosci przedstawiaj^c zobowi^zanie tego
podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, ze udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zdolnosd techniczna lub
zawodowa (doswiadczenie) b^dz ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez
Wykonawc? spelniania danego warunku udziahi w post?powaniu oraz

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

Uwaga!

»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,
warunku udziahi w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa w VI
pkt 1 ppkt 1 SIWZ (por. art. 25a ust.3 pkt 2 p^).
»W przypadku polegania na zdolnoSci technicznej (dotyczy tylko pakietu I) lub zawodowej (doSwiadczeniu) b^dz
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu/dw, Wykonawca wskazuje ten fakt w formularZu oferty na
dany pakiet.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach okreSlonych
w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniii umozliwiaj^cym nale^e wykonanie
zamdwienia publicznego oraz oc?ny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dost?p do ich zasobdw, Zamawiaj^cy z^da wskazania w szczegdlnoSci:

a) podmiotu, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
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c) sposobu wykorzystania zasob6w innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

Uwaga!

Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego dosWiadczenia (tu: zdolnosci zawodowej),
Wykonawcy mog^ polegac na zdolno^ciach innych podmiotow, ie^li podmiotv te zrealizuia usium. dn rftalizacji
ktdrvch te zdolnosci sa wvmagane.

Patrz rdwniez pkt III pkt 1.3 SIWZ oraz pkt III pkt 5 ppkt 5 SIWZ.

Informacje, o ktorych mowa powyzej pod lit. a-d, wiimy znalezc sie w zobowi^zaniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia.
Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wv:zei. Wykonawca zatacza do ofertv.

Uwaga!

»Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, 0 ktorym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunkow udziahi
w post?powaniu lub zachodz^ wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy ̂ ^da, aby Wykonawca
w terminie okreslonym przez Zamawiaj^cego:

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

techniczne lub zawodowe lub sytuacj? fmansow^ lub ekonomiczn^, o ktdrych mowa w art. 22a ust.I pzp.
»Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotdw/tu, odpowiada solidamie z podmiotem, ktdry zobowi^zal si? do udost?pnienia zasobdw, za szkod?
poniesion^ przez Zamawiaj^cego powstaI§ wskutek nieudost?pnienia tych zasobdw, chyba is. za nieudost?pnienie
zasobdw nie ponosi winy.

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^wiadczeh lub dokumentdw potwierdzaiacvch sneinianie warunkdw ndziaiu w nostepowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia

1. Do ofertv Wykonawca dolacza:

1) aktualne na dzieh skladania oferty oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp w zakresie
ustalonym przez ZamawiaJ^cego w ogloszeniu o zamdwienia oraz niniejszej SIWZ, tj. w zakresie
niepodlegania wykluczeniu oraz spelnienia warunkdw udziahi w post?powaniu. Wzor oswiadczenia,
o ktotym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp stanowi zal^cznik do SIWZ.

2) zobowiazanie innego podmiotu/dw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnosci technicznej (dotyczy tylko pakietu I) lub
zawodowej (do^wiadczeniu) b^dz sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu/dw - patrz pkt V pkt
4 SIWZ).

3) olwiadczenie wykonawcy, iz jest podmiotem, o ktdrym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatrudniaj^cym osoby
niepehiosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu osdb niepehiosprawnych oraz, iQ spelnia warunek, o ktdrym mowa w art. 22 ust. 2a pzp,
tj. minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia przez Wykonawc? osdb niepehiosprawnych w rozumieniu
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ww. ustawy z dnia 27.08.1997 r. winien bye nie mniejszy niz 30% os6b zatrudnionych przez Wykonawcf.
Wzor oswiadczenia - ..zamdwienie zastrzezone" na danv cakiet stanowi zalacznik do SIWZ.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.pl inforaiacji, o ktorej mowa
w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy o przynaleznoSci albo
braku przynalezno§ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp.
W przypadku przynalemo^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zloizyd wraz z oswiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

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

O^wiadezenie winno zostad zlozone w formie pisemnej.
Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa (odpowiednio do pakietu) stanowi zal^cznik do SIWZ.

3. Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,
do zlozenia w wyznaczonym. nie krdtszvm niz 5 dni, terminie aktualnvch na dzieb zlozenia nastepuiacvch

o^wiadczen i dokumentdw:

- w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziahi w postenowaniu:

a) dokument potwierdzaj^cy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoici cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnodci zwi^zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn^ okre^lon^ przez
Zamawiaj^cego - por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ;

»Je:zeli Wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej innego podmiotu/6w, przedstawia ww. dokument
potwierdzaj^cy, ze podmiot, na ktdrego sytuacji ekonomicznej Wykonawca polega jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno^ei zwi^zanej z przedmiotem zam6wienia.

»Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozyc dokumentu dotycz^cego sytuacji ekonomicznej
wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze zlozyd inny dokument, kt6ry w wystarczaj^cy sposob potwierdza
spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udzialu w post?powaniu (art.26 ust. 2e pzp).

b) informacja banku lub sp6tdzielczej kasy oszczfdnoSciowo-kredytowej potwierdzaj^ea wysoko^c
posiadanych ̂ rodkdw fmansowych lub zdobiosc kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wcze^niejszym nii
1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert - por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ;

» Jezeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej irmego podmiotu/6w, przedstawia ww. dokument w odniesieniu
do tego podmiotu.

»Je^;eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlo^c dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej
wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze zlo:^6 inny dokument, ktory w wystarczaj^cy spos6b potwierdza
spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udzialu w post?powaniu (art.26 ust. 2c pzp).

c) wykaz urzqdzen (formularz wykaz urz^dzeb - dotyczy tylko pakietu I) dost?pnych Wykonawcy w celu
realizacji zam6wienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami - por. pkt V pkt 1 ppkt
2 lit.c SIWZ;

d) wykaz uslug (formularz wykaz uslug odpowiednio pakiet I / pakiet II) - wykonanych lub

wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres
prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto^ci, przedmiotu, dat
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wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych usiugi zostaly wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.d SIWZ)
oraz zai^czeniem

e) dowoddw okre^laj^cych, czy wykazane ushigi zostaly wykonane lub wykonywane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktdrych mowa powyzej, referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktdrego usiugi byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych s^
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy. W przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych
nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powinny
byd wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert.

»Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie usiugi stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ci^gle,
w przypadku w^tpliwosci zobowi^zany b?dzie wykazad (udowodnid) okresowy lub ciqgly charakter ̂ wiadczenia.
»Jezeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu/6w, przedstawia wykaz
uslug j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.
»Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego doswiadczenia (tu: zdolno^ci zawodowej),
Wykonawcy mog^ polegad na zdolno^ciach innych podmiotow, te^li podmiotv te zrealizuia usiugi. do realizacii
ktorych te zdolnoici sa wvmagane.

4. W przypadku wsndlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw:
1) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, w zakresie oferowanych pakietow sklada kasidy

z Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Dokumenty te winny potwierdzid
spebiianie warunkdw udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy
z Wykonawcdw wykazuje spelnianie warunkdw udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 3 SIWZ winien zlo:zyd ka^:dy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

3) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ winien zlo^d kazdy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

4) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit. a SIWZ winien potwierdzid spelnianie warunku opisanego w pkt
V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ samodziebie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?
0 udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadac wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej (brak mozliwoSci sumowania polis OC);

5) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ winien potwierdzid spelnianie warunku opisanego w pkt
V pkt I ppkt 2 lit.b SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia (jako suma
posiadanych Srodkdw finansowych lub zdoboSci kredytowej), co oznacza, iz warunek moi:e spelnid jeden
z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

6) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.c SIWZ winien potwierdzid spelnianie warunku opisanego w pkt
V pkt 1 ppkt 2 lit.c SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, co
oznacza, iz warunek moze spelnid jeden z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy
Wykonawcy;

7) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit. d i lit. e SIWZ, wirmy potwierdzid spelnianie warunku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.d SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? d udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spelnid samodzielnie przynajmniej jeden
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich
Wykonawcdw powinien posiadad wymagane doswiadczenie (brak mo^liwosci sumowania zdolnosci
zawodowej - doswiadczenia).

5. Forma oswiadczen i dolaimentdw

Uwaga! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostala dopuszczona mozliwoSd
skladania dokumentdw lub oswiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
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w sprawie rodzaj6w dokumentdw, jakich moi:e z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w postfpowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy u^ciu srodkdw komunikacji elektronicznej.
Zamawiaj^cy nie dopudcil rdwniez mozliwo^ci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uzyciu srodkdw
komunikacji elektronicznej w sposdb okreslony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamdwien publioznych. Komunikacja z Wykonawcami - patrz pkt VII SIWZ.

W post?powaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mozliwosd
skladania dokumentdw lub odwiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy u^ciu srodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje. si? przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministry
Przedsi?biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich (...)/Dz.U.2018,poz. 1993/, ztym ze:
1) dokumenty lub o^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane s^

w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno^d z oryginalem,

2) po^wiadczenie za zgodno^d z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o^wiadczenia,
sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnor?cznym podpisem.

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

Uwaga! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyc do oferty pehiomocnictwo.
Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w

post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okreSlonym w pkt X lit. B SIWZ dla

pebiomocnictw.

»PoSwiadczenia za zgodnosd z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnosciach

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

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre ka^dego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie
dokumentdw).

»Zamawiaj4cy moze z^dac przedstawienia oryginahi lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentdw
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 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,

dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny bye skladane wraz z thnnaczeniem na j?zyk polski.

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

Jezeli Wykonawca nie zlo^l oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oswiadczeh lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw 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 zlozenia, uzupebiienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaSnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba z:e mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjasnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaaiienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjaSnieh dotycz^cych oswiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.
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7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do ziozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznosci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskad za ppmoc^ bezplatnych i ogdlnodostppnych baz danych, w szczegolno^ci
rejestrow publicznych ,w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotow
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp w niniejszym postfpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastfpnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta
zostala oceniona Jake najkorzystniejsza, nie podlega wyklnczeniu oraz spelnia warnnki udziatu
w postfpowaniu.

» Jezeli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla sif od zawarcia umowy, Zamawiaj^cy moze
zbadad, czy nie podlega wyklnczeniu oraz czy spelnia warunki udziahi w postfpowaniu wykonawca, ktory zlozyl
ofertf najwyzej ocenion^ sposrdd pozostalych ofert (w danym pakiecie).

Informacia o sposobie porozumiewania, sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz nrzekazvwania

olwiadczen lub dokumentow. Osobv unrawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mifdzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa sif za posrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi^cie, za posrednictwem poslanca, faksu
lub przy u^ciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ushig
drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zostac zlozona pod rygorem
niewaznoSci w formie pisemnej, pebiomocnictwo winno zostac zlozone z zachowaniem formy okreSlonej w pkt X
lit. B SIWZ (rowniez w przypadku jego ziozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp),
oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a pzp, winno zostad zlozone pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej,
zas oSwiadczenia i dokumenty, o ktdiych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzajdw dokument6w, jakich moie ±^da6 zamawiaj^cy od wykonawcy w postfpowaniu o udzielenie zamowienia
(rowniez w przypadku ich ziozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej
cyt. rozporz^dzeniem z jednoczesnym uwzglfdnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra PrzedsifbiorczoSci i Technologii
z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw dokumentow (...) (Dz.U.2018, poz. 1993).
Uwzglfdniono art. 18a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamowien publicznych oraz
niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz r6wnie:z pkt VI pkt 6 SIWZ.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktorym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane

przy uzyciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu using
drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za posrednictwem poslahca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
poSrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o Swiadczeniu uslug drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kazda ze stron na z^danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien poslugiwad sif numerem sprawy okreSlonym
w SIWZ.

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

6. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcf poczt^ elektroniczn^
winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny byd
kierowane na numer 32 7351636.
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7. Wykonawca moze zwrdcic si? do Zamawiaj^cego o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielic wyjasnien
niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni prZed upiywem terminu skladania ofert - jezeli wartosc zamowienia
jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tre^ci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdzniej ni^: do konca dnia, w ktorym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiaj^cy
ihoze udzielic wyjasnien albo pozostawic wniosek bez rozpoznania.
Przedhizenie terminu sldadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust.l
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed upiywem terminu skladania ofert zmienid tresc SIWZ.
9. Zamawiaj ̂cy nie przewiduj e zwolania zebrania Wykonawcdw.
10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czynnoSci przypada na sobot? lub dzien ustawowo

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

Ewa Adamaszek - Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych,

adres e-mail: zamowieniapubIiczne@nfz-katowice.pI.

VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy i^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci:
pakiet I: 7.500,00 zl (slownie: siedem tysi?cy pi?cset 00/100 zlotych);
pakiet II: 2.500,00 zl (slownie: dwa tysiqce pi?dset 00/100 zlotych).

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

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnoSciowo-kredytowej, z tym,
ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek 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^^ch 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formic innej niz pieni?ina, Wykonawca obowi^zany jest zlozyd dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.
Tresc 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^ watoosci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust.5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktorym uplywa termin skladania ofert.
Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium na dany pakiet przed upiywem terminu skladania 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 skladania ofert. o ktoiym 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 odrzucid ofert? na dany pakiet, jezeli wadium na dany pakiet nie zostalo wniesione
lub zostalo wniesione w sposdb nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

1
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IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwiazania ofert^ na dany pakiet wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna sif wraz
z uplywem terminu skiadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przediuzyc termin zwiazania ofert^, z tym
ie Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwrdcid si? do
Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszy jednak niz 60 dni.

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

wadium albo, jezeli nie jest to moz;Iiwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwi^ania ofert^.
Jezeli przedluzenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub j ego przedluzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

X. Opts sDosobu przvgotowvwania ofertv

A. Wykonawca winien wypelnid formularze (w tym wzory oswiadczen) w sposob trwaly poprzez wpisanie
w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?sc formularza lub
caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nale^ wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby miejsce
wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, nale^ wykonac kserokopi? danego formularza
w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelnid wg potrzeb i podpisac. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem

Wykonawcy - informacje nalezy umiescic w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym przez Wykonawc?.
Wykonawca winien przygotowac i zlozyc ofert? z wykorzystaniem wzorow foimularzy oraz innych zal^cznikdw
skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad
zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej
SIWZ.

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

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

UWAGA! Dla ocenv. czy tre^d ofertv odpowiada tre^ci SIWZ decvduiaca lest wersia SIWZ w formacie pdf.

zawieraiaca skan podpisu Dvrektora Slaskiego OW NFZ.

Wykonawca odpowiada za tre^d kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy i oswiadczen. W przypadku, gdy
tresd oferty na dany pakiet nie b?dzie odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala
b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz§ byd podpisane przez osoby upowamione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^zan o wartoSci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przeZ nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku
oryginal petnomocnictwa (lub jego kopi? poSwiadczonq notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyd do
oferty. Ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznana za niewazn^.

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

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewddzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pok6j nr 208A oraz napisem:
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Przetarg nieograniczony - Nr 25/pn/2019

SPRZ4TANIE - OFERTA NA PAKIET NR

NIE OTWIERAC PRZED: godz. 13.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomocq przesytki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczy6,
ze przesylka zawiera ofertf oraz wskazac numer postfpowania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialno^ci
za nastfpstwa spowodowane brakiem wlasciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktorejkolwiek
z ww. informacji.

W przypadku skiadania oferty cz^^ciowej na wifcej niz jeden pakiet:
a) formularze ofert dotycz^ce oferowanych przez Wykonawc? pakietdw wraz z zat^cznikami prosimy umie^cic

w jednej (tej samej) kopercie opisanej jak wyzej (patrz: lit. D - ramka).
b) jezeli pelnomocnictwo osoby/os6b reprezentuj^cych Wykonawc?/6w dotyczy umocowania do reprezentowania

Wykonawcy/ow w zakresie obu pakietow, wystarczy, jezeli Wykonawca zai^czy i wlozy do koperty jeden
egzemplarz takiego peinomocnictwa.

E. Do koperty jw. nalezy wio^yc wypelniony i podpisany formularz oferty na dany pakiet oraz kopert? oznaczon^
"ZAL.4CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zai^czniki wymienione w pkt 20 (pakiet I) /pkt 19 (pakiet
II) formularza oferty na dany pakiet, z uwzgl^dnieniem uwag do zalacznikdw.

»W przypadku oswiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawierajacych informacje stanowiace
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ze nie moga byd one udost?pnione innym uczestnikom post?powania,
Wykonawca powinien umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w irmy widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa defmiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.):
Przez tajemnic^ przedsiebiorstwa rozumie sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem
informacji albo nie sq latwo dostepne dla takich osob, 0 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, ZamawiaJacy nie ujawnia informacji stanowiacycb tajemnicf przedsifbiorstwa
w rozumieniu przepisow 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie
skiadania ofert, zastrzegl. ze nie moga byd one udostfpniane oraz wvkazal. iz zastrzezone informacje
stanowia tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, 0 ktdrych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

P. Zgodnie z SIWZ Wykonawca mo^e ziozyd tylko jedna ofert? na dany pakiet zamdwienia. Ofert? sklada si?
w formie pisemnej pod rygorem niewamo^ci. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zlo2;enie oferty w postaci
elektronicznej.

G. Tre^c zlozonej oferty na dany pakiet musi odpowiadad tre^ci SIWZ. Oferta na dany pakiet zostanie
odrzucona przez Zamawiajacego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolicznodci wymienionych
w art. 89 ust. 1 pzp.
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H. Wykonawcy moga wsp6Inie ubiegad sif o udzielenie zamdwienia., Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si?
o udzielenie zamowienia ihusza zalaczyc do oferty peinomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tacy winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego
zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Dokument
pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczeri:

1) fortnularz oferty - na dany

pakiet

2) formularz opis pfzedmiotu

zamowienia - na dany pakiet

3) formularz kalkulacja cenowa

- na dany pakiet

4) formularz wykaz ushig

- na dany pakiet-

5) formularz wykaz urz^dZen

pakiet I

6) wz6r oswiadczenia -

„zam6wienie zastrze^:pne"

- na dany pakiet

nalezy wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" moze byd u^yta piecz?d firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty na dany pakiet nale^ podad CENB

0STATECZN4 BRUTTO OFERTY ZA REALIZACJB CALEGO

ZAMOWIENIA W DANYM PAKIECIE.

Cena oferty w kazdym z pakietow musi uwzgl?dniad wszelkie koszty,

oplaty i podatki zwi^zane z realizacj^ zamdwienia, zgodnie z wzorem

umowy (pakiet I/pakiet II).

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

nalezy zal^czyd do formularza oferty na dany pakiet);

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
nalezy zal^czyd do formularza oferty na dairy pakiet); :

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
Winien byd zlo^ony wraz z dowodami na weZwanie Zamawiaj^cego);

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
winien byd zlo^iony wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

nalezy podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (o5wiadczenie nalezy
zal^czyd dp formularza oferty);

7) wzor informacji, o Iddrej

mowa w art. 91 ust.Sa pzp.

oraz podzielona platno^d

- na dany pakiet

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?
nale^ zal^czyd do formularza pferty na dany pakiet);

8) wzdr-oswiadczenia - grupa

,  kapitalowa - na dany pakiet

9) wzor oswiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1

pzp -pakiet I/pakiet II

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyd
w terminie 3 dni od zamieszczenia ha stronie intemetowej informacji,
o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ;

nale:^y wypelnid stosownie do pferowanych pakietdw i podpisad w miejscu
do tego wyznaczonym (o^wiadczenie nalezy zal^czyd do formularza
oferty);
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XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert? nale^ ziozyd w siedzibie Zamawiaj^cego:
Slqski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40^844 Katowice, pokdj nr 208A (11 pi?tro),
w terminie do dnia do godziny 13.00.

2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zawiadamia Wykonawc? o zlozeniu oferty po terminie oraz zwraca ofert? po
uplywie terminu do wniesienia odwolania.

3. Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienid lub wycofac ofert?.
4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ...Il.8..i].1r..2DZQ o godzinie 13.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokdj nr 217A (11 pi?tro).

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyc na sflnansowanie zamdwienia z uwzgl?dnieniem podziaiu na pakiety.

6. Podczas otwarcia- ofert ZamawiaJ^cy podaje nazwy (fumy) oraz adresy Wykonawcdw, a takze informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji - nie dotyczy i warunkdw platno^ci
zawartych w ofertach - odpowiednio do pakietu.

7- Niezwlocznie po otwarcia ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej Cwww nfz-katowice.pD
informacje dotycz^ce (dla ka^:dego z pakietow):
1) kwoty, j ak^ zamierza przeznaczyc na sfmansowanie zam6wienia;
2) fum oraz adresdw Wykonawcow, ktorzy zlo^li oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia, warunkdw platno^ci zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia cenv ofertv

1. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie na dany pakiet winny zostad przez Wykonawc? ppdane z
dokiadnosci^ do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaokr^glac
do pebiych groszy, przy czym kohcdwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a kohcowki 0,5 grosza i wyzsze
zaokr^gla si? do 1 grosza.

2. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ b?d4 prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy (pakiet i/pakiet II).

3. Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.
4. Wykonawca w formularzu kalkulacja cenowa na dany pakiet - w zaieznodci od tego, czy obowi^zek zaplaty

podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do cen netto dolicza, b^dz odpowiednio nie
dolicza, warto^d 23% podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT),
Wykonawca sklada wraz z oferty informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzor informacji na dany
pakiet zalqczono do SIWZ). Jezeli ziozono ofert? na dany pakiet, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania
u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiaj^cy
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i using, ktdry
mialby obowi^zek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami.

5. Mechanizm podzielonej ptatnoSci — jezeli dotyczy.

Zamawiaj^cy informuje, ze b?dzie realizewal platnodd za faktiuy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platno^ci tzw. split payment, wyl^cznie przy platnosciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub
polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towardw lub ushig wymienionych w zal^czniku nr .15 do ustawy
o podatku od towardw i ushig.

Mechanizm podzielonej platno^ci nie b?dzie wykorzystany do zaplaty za czynno^ci lub zdarzenia pozostaj^ce
poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia zwohiione z VAT lub
opodatkowane stawk? 0%.
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W przypadku tzw. „mechanizmu podzielonej piatno^ci" wynagrodzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze

wynagrodzenie (cen? oferty) brutto, czyli uwzgledniaj^c^ podatek VAT, za wyj^tkiem sytuacji zwolnienia
z VAT bqdz opodatkowania stawk^ 0%.

6. Sposdb obliczenia ceny oferty, na dany pakiet wynika z formularza kalkulacje cenowa na dany pakiet.

Wykonawca dokonuje zatem operacji matematycznych zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z ww. formularzy.

7. Cena oferty na dany pakiet wiima zawierad wszelkie koszty, oplaty i podatki zwi^zane z realizacj^

zamdwienia, zgodnie ze wzorem umowy (pakiet I/pakiet II).

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

O wyborze najkorzystniejszej oferty zardwno w pakiecie I, jaki pakiecie II decydowac b^dzie przedstawione ponizej

kryterium oceny ofert oraz nast^puj^cy sposdb oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnizsza zaoferowana cena sposrdd ocenianych ofert

Ilosc punktdw = x 100 pkt x 100%

cena zaoferowana w ofercie ocenianej

»Punktacja b^dzie przyznawana zgodnie z powyzszym wzorem.

»Przy obliczaniu punktdw zostanie uwzgl^dniona zasada wyrazona w pkt XII pkt 1 SIWZ.

SIWZ, w tym formularze opis przedmiotu zamowienia odpowiednio w pakiecie I i pakiecie II oraz wzor umowy
(pakiet I/pakiet II), zawiera standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.lapzp.

XIV. Informacje o formalnd^ciach. iakie powinnv zostac dopetnione no wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia w danym pakiecie Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego
oferta jest waina, nie podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwien
publicznych, spelnia wymagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ dia danego pakietu i uznana zostala za
najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium oceny ofert okreslonego w SIWZ dIa danego pakietu. Zamawiaj^cy
informuje o wyborze oferty w danym pakiecie zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego w danym pakiecie z wybranym Wykonawcy,
z zastrzezeniem art. 1.83 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.
Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w danym pakiecie okre^Ia pkt VII pkt 2
SIWZ.

3. Zamawiaj^cy moze zawrzec umow? przed upiywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, jezeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedn^ ofert? lub
b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej ni:^ kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^I termin do wniesienia odwolania na czynnosci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie konczgce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy w danym pakiecie zostan^ podane Wykonawcy w piimie
informuj^cym o wyborze oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy
moze wyrazid zgod? na podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat?
zawarcia umowy. Najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy w danym pakiecie Wykonawca
zobowi^zany jest wnie^d zabezpieczenie nale^tego wykonania umowy na dany pakiet.
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5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostaia wybrana uchyla sif od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

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

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

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

XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nale^tego wykonania umowv

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

2. Zabezpieczenie moze zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastfpuj^cych

formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por^czeniach spoMzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym,
z:e zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pienifznym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieniadze znalazly sif na rachunku Zamawiajacego
najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

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

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowiazany
jest zlo2yd stosowny dokument w kasie Slaskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj
nr 410, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy w danym pakiecie.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moie dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
0 ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowiazany jest poinformowad Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowad

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiajacemu od badania zasadno^ci zadania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunknwv i nieodwnlalnv

7. W okresach przyshigujacych Zamawiajacemu na zwrot poszczegdlnych cz?sci zabezpieczenia, Zamawiajacy
nie moze zostad pozbawiony mozliwo^ci wystapienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajace roszczenie wystapilo w okresie wamo^ci zabezpieczenia
(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).

8. Projekt tresci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiajacym po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy na dany pakiet.

9. Zasady zwiazane z zabezpieczeniem, w tym termin zwrotu zabezpieczenia, okre^la wzdr umowy oraz art. 151
ust.1 pzp.

XVI, Istotne postanowienia umowv - wzdr umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy na dany pakiet oraz
wysoko^d kar umownych z tytuha niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy
zalaczony do SIWZ; wzor umowy dotyczy zardwno pakietu I, jak i pakietu II. Wzdr umowy reguluje przyszle
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zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zam6wienia w danym pakiecie. Na kazdy pakiet zostanie

zawarta odr^bna umowa.

2. Integraln^ cz^sci^ przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) na dany pakiet jest Umowa o zachowaniu

poufiio^ci w NFZ stanowi^ca zal^cznik nr 4 do wzoru umowy (umowy) na dany pakiet oraz Klauzula
informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia o zobowi^zaniu do
zachowania poufeosci stanowi^ca zai^cznik nr 5 do wzoru umowy (umowy) na dany pakiet.

3. Wykonawcy wyst^puj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponoszq solidam^ odpowiedzialnosd za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w danym pakiecie.

XVIL Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei przysiuguiacveh Wykonawcy w toku nostepowania o udzielenie

zamdwienia

1. Srodki ochrony prawnej przysiuguj^ na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przysluguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moze poniesc szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguj^ rdwniez organizacjom wpisanym na list?,

• o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.
4. Odwoianie przysluguje 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.

5. Jezeli wartosc zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwoianie przysluguje wyl^cznie wobec czynnosci:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;
2) okreslenia warunkdw udzialu 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.
6. Odwoianie powinno wskazywac czyrmosc lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?

niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre§lac z^danie oraz wskazywac
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

7. Odwoianie 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.

8. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego tre^ci^ przed uplywem tego terminu.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
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 przysluguje odwoianie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynno^d 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 przysluguje odwoianie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.

10. Terminy wnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.
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XVIII. RODO; informacia dla Wvkonawc6w

KLAUZULA INFORjMACY.INA

DOTYCZ/\CA PRZETWARZANIA DAm CII OSOBOWVCH OSOB liCZESTMCZ-SCVC H

W POST17POWANTU O UDZIELENIE ZAMOWFEMA PUHLICZM-CJO I'FIZEZ SF-\SKI ODDZIAL.

WOJEWODZKJ NFZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Racfy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych qsobowych i w sprawie swobodnego

przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej:

RODO), Zamawiajqcy podaje nast^puj^ce informacje:

• ADMIMS l R.ATOR DANVCH O.SOBOWA ( II

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

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

■ za pomoc^ platformy ePUAP,

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

• INSIM-KTOR OCHRONV J)AN\CH

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Pahstwa danych przez Sl^ski Oddzia) Wojewddzki NFZ mozna
kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob:

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

■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice,pl

• CELIPODSTAWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^zanym z post?powaniem
0 udzielenie zamowienia publicznego znak: 25/pn/2019 pakiet V pakiet II, 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 swiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych 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 wrze^nia 1994 r. o rachunkowosci;

■  ustawa z dnia 6 wrze^nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej;
■  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
• ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCI1

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

Ponadto, odbiorc^ Pahstwa danych osobowych mog^ byd osoby lub podmioty posiadaj^ce upowatoienie do
pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepishw prawa powszechnie obowi^zuj^cego (w tym na podstawie
ustawy 0 dost?pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostad przekazane podmiotom, z ktdrymi

(I
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administrator danych osobowych zawari umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych

osobowych nie zamierza przekazywab Panstwa danych osobowych do pahstwa trzeciego, z zastrzezeniem sytuacji gdy
taki obowi^zek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^zuj^cego.

• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Panstwa dane osobowe b?d^ przechowj wanc, zgodnie z art. 97 usi. 1 pzp, przez okres 4 lat pd dnia zakonczenia

postppowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje caly czas trwania umowy.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOl V CZ^

W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktorei dane dotvcza przvshiguie:
" na podstawie art. 15 RODO, prawo dostppu do tre^ci swoich danych;

' na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym. nie maze to skutkowac
zmianq wyniku postfpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z pzp oraz nie moze naruszac integralnosci prbtokolu orazjego zalqcznik6w\

■ na podstawie art. 18 RODO, prawo ̂ ^dank od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktdrych mowa 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 jizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgl^dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pahstwa czlonkowskiego;
' prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzpdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie

; danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepisow RODO;
Nie przvshiguie Pahstwu:

^ w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunipcia danych osobowych;
■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktbrym mowa w art. 20 RODO;

" na podstawie 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych^ gdyz podstaw^ prawn^ "
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

• INFOR.MACIA O WYiMOGU PODANIA DANYCH

Obowi^zek podania danych osobowych bezpo^rednio Pahstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^lonym
w przepisach pzp, zwi^zanym z udzialem w post?powaniu o udzielenie zamhwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaj^ z pzp.

•  INFORiMACJA W ZAKRESIE ZALTOM.VrYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ

PROFILOWANIA

W odniesieniu do Pahstwa danych osobowych decyzje nie b?d^ podejmowahe w sposob zautomatyzowany w tym
profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

UWAGA! W przypadku otrzymariia niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychmiast zgtbsih Zamawiaj^cemu.
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OFERTA

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

Dane Wykonawcy: 40-844 Katowice

Nazwa/Firma:

Adres:

Numer KRS: /jeieli dotyczy/

CEIDG: ./jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: ; Qezeli jest) . /

telefon: ..fax: (jezeli jest)

strona www: (jezeU jest)

Nr rachunku bankowego WykonawCy, na ktory Zamawiajq,cy b^dzie mogl zwrocic wadium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^dzu)

1. W naud^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot uslug^ sprz^tania

w obiektach Sli^skiego Qddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, oferujemy
wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie I, zgodiue ze Specyfikacjq.

Istotnycb Warunkow Zamowienia:,

za cen^ oferty: zlbrutto, ,

zgodnie z formularzem kalkulacja cenowa pakiet I.

UWAGA!

Patrz pktXIIpkt 4 ipkt 5 otaz wzdr informacji (art. 93 ust. 3a pzp oraz podzielona ptatnosc— pakiet I)

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonywac przedmiotowe zamowienie przez okres 12 miesi?cy, tj.
od'driia 01.03.2020. r. do dnia 28.02.2021 r., z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy zawarcie umowy nast^pi
w dniu-■01.03.2020 r. lub pozniej, zamowienie b?dzie wykonywane przez okres 12 miesi?cy licz^c od dnia
nast?puj^cego po dniu zawarcia umowy.
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3. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejszq, ofert^ przez okres 30 dni. Bieg zwi^zania ofertq,

rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

5. Oswiadczamy, ze do wykonywania czynnosci, co do ktorych SIWZ w niniejszym post?powaniu wymaga

zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, zaangazujemy * osob sptzt^taj^^cych. ktore b?d%
zatxudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w caiym okresie realizacji umowy.

* w wykropkowanym miejscu nalezy wpisac z^dan^ informacj?, czyli liczb^ osob sprz^taj^cych.

ctQ/nnosci, ktoiych wykonanie pokga na wykonywaniu pray w rof^umienm kodeksu pray, rospmie sk wssystkie
csynnosci ivykonjmne w ramach prgedmiotu s^mowienia, ktore wskas^no n>formularvp opis prs^dmiotu s^amowienia pakiet
I, nykonywane be^osrednio. prr^e^ osoby sprs^ajcice u'c^estnics^ce po stronie Wykonawy lub podwykonawy w procesie
wykonywania usiugi objitejprspdmiotem ̂ amowienia, s^a wyjqtkiem csynnosci, o ktoiych mowa w Cs^sci A Jormular:^ opis
p-n^dmiotu s^amowienia pakiet I wpkt IIIppkt 4, pkt VI, pkt Vll ipkt VIIL

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobyksmy
informaicje niezb?dne do przygotowania i ziozenia 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 zal^czony do SIWZ wzor umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si?
w przypadku wybom naszej oferty do zawarcia umowy w pakiecie I na, warunkach okreslonych dla tego
pakietu we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

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

Lp. czesc zamowienia firma podwykonawcy

* wypetnic tylko w przypadku zamiaru wykonywania zamowienia w pakiecie I z udziaiem podwykonawcy/6w
wskazuj^c cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamietza powierzyc podwykonawcy oraz firm?
podwykonawcy/6w.

9. Oswdadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac/nie b?dziemy polegac**
na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym sytuacji ekonomicznej (posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedziakiosci C3rwiLnej).

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

na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym zdolnosci technicznej (dysponowanie
o dp owiednim urz^dzeniem).

12. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac** na

zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego
doswiadczenia).

** niepotrzebne skredlic. Wprzypadku polegania na zdolnosci lub sytuacji innego podwiotu/ow Wykonawca
udowodni, iz reab'zujqc zamowienie b^dzie dysponowat niezb^dnywi zasobami tego podiniotu/dw,
w szczegdlnbsci przedstawiajqc zobowiqzanie tego podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych.
zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

UWAGA! Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotyczqcego doswiadczenia (tu: zdolnosci
zawodowej), Wykonawcy mogq polegac na zdolnosciach innych podmiotdw. iesli podmioty te zrealizuiq uslugi.
do realizacii ktdrych te zdolnosci sq wymagane.

13. - Oswiadczamy, ze bgdziemy realizowac umow? w sposob zgodny z ustawq, z dnia 27.08.1997 r.
o rehabditacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych.

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

15. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporz^dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec os6b
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si? o
udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym post^powaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych lub zachodzi
wyl^czenie stosowania obowiazku 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.

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

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwiq,zku ze zlozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego — zamdwienie nr 25/pn/2019 pakiet I, z uwagi na udostepnianie Informacji
Poufnych, zobowi^zuje sje/zobowi^zujemy si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji urnowy,
przedtniotem ktdrej b^dzie usluga sprz^tania obiektu Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13 w okresie reaHzacji zamdwienia, a takze po wygasnieciu lub rozwi^zaniu umowy,
niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi/nam przekazane,

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyiq,cznie w celu realizacji
umowy.
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17. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentujacych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu
(w tym podpisujacych oferte/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast^pujacego
dokumentu*:

1) KRS

2) CEIDG

3) peinomocnictwa zaiaczonego do niniejszego formularza oferty udzielotiego przez osoby odpowiednio
umocowane.

*zaznaczyc podpunkty dotyczace Wykonawcy

Osoba/osoby upowainione (upelnomocnione) do teprezentacji Wykoiiawcy w niniejszym
post^powaniu:

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

18. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy** do gnipy malych lub srednich przedsi^biorstw.

** niepotrzebne skteslic

Defmig^ matego orat^ sredniego pn^edskbiorg, a takip mikropr^dskbiorg ̂ awiera ustawa ̂  dnia 06.03.2018 r. Pratvo prr^edskbionow
(D^. U. 2019.1292). Zgodnie ̂  art. 7 ust. 1 pkt 1 pkt 3 gt. ustang uigte w ustawie okreslenia ospacspijci:
1) mikroprzedsi^biotca - pr^dsiibiorc^, ktog w co najmniej jednym roku ̂  dwoch oslatnich lat obrotonych spehial Icic^ie nast^ujcice
warunki:

a)j(atrudnial mdniorocspie mniej ni^l 0 pracownikoiv ora^
b) osicfgncii rocspy obrdt netto vp sprtpda^ towardw, wyrobow i using oras;^ ̂  operagifinansowych nieprSpkracvppug rownowartosci iv ^lotych 2
milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu porvpidspnego na koniec jednego ̂  tych lat nie prrpkrocvyly rownowartosci w ̂lotych 2 milionow
euro;

2) maty przedsi^biorca - prpdskbiorc^, ktog w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial Icpspiie nastipujcpe
warunki:

a) spitrudnial sredniorocvpie mniej ni^ 50 pracownikow ora^_
b) osic^gncil rocsqiy obrdt netto p sprtpdady towardw, wyrobow i uslug oras(^ ̂  opera ji ftnansonych nieprspkracspycig rownowartosci w ̂lotych 10
milionow euro, lub sumy akywdwjego bilansu spoippd^onego na koniecjednego ̂  tych lat nieprvpkrocsyly rownowartosci w s^otych 10 milionow
euro - i ktog. nie jest mikroprspdspbiorca; " .

3) sredni ptzedsi^biorca - prspdsi^biorci, ktog w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial Icpspiie nast^ujcpe
warunki:

a) rpitrudnial srednioroc^ie mniej ni\ 250pracownikow ora:^^

hjosiagna.1 rocopy obrdt netto sp pr:pda^ towardw, uyrohdw i uslug orasps(_ opera ji ftnansonych nieptyekractpijcig rdwnowartosci w t^lotych 50
miliondw euro, lub sumy aktywdwjego bilansu sporspdtpnego na koniecjednego ̂  tych lat nie ptipkroccyly rdwnowartosci w ̂lotych 43 miliondw
euro

- i ktdg nie jest mikroprrpdsi^biorcci ani malym prtpdsi^bwrcci.

19. Zal^cznikami do riiniejszego formularza oferty s^ nast^pujace wypelnione formularze/
oswiadczenia/dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc - pakiet I
2) oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

3). formularz opis przedmiotu zamowienia- psddet I

4) formularz kalkulacja cenowa-pakiet I

5) wzor oswiadczenia - „zam6wienie zastrzezone"^ pakiet I
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6) zobowi^zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji

zamowienia — jezeli dotyczy

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

8) inne - jezeli dotyczy

Uwa^a!

Na wezwanie Zamawiajqcego, o ktdrym tnowa w art. 26 ust2 pzp (patrz; SIWZ), Wykonawca zto2y nast^pujqce

oswiadczenia i dokutnenty;

a) dokument potwierdt^jq/y, Wykonawca jest ubespiecsyny od odpomedt^alnosci ywilnej w ̂ kresie prowad^nej dtjalalnosci

f^iqyanej \pryedmiotem tyimowienia na sum^ gwdrantyjnq okreslonq prt(es^ Zdmawiajqcego;

» Jezeli Wykonawca polega na sytuaji ekonomicynej innego podmiotuj 6w, pryedstawia ww. dokument potwierd^ajqy, ̂ e podmiot, na ktorego
sytuaji ekonomicv;nej Wykonawca polega Jest uhespiiecsyny od odpowieds^ialnosci ywilnej w s^akresie prowadsjonej dajalalnosci. spdqyanej ̂
pri(edmiotem s^mowienia.

»]e^li ̂  us^asadnionejprsycvyny Wykonawca nie moi^ cjosyc dokumentu dotyct^cego sgtuagi ekonomics^nej nymaganego prsy^ Zdmawiajqcego,
moiy cjosyc inny dokument, ktory w nystarcsyjqy sposob potwierdsyi speinianie opisanego pny^ Zamawia/qcego wantnku udijalu w
postipowaniu (art.26 ust. 2cpsp). '

b) informacja banku lub spotdzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdv;ajqca nysokosc posiadanych

srodkow jinansonych lub s^dolnosc kredytowq Wykonawy;
» Je^e/i Wykonawca polega na sytuajifinansowej innego podmiotu j 6w, prsydstawia ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu.
»Je^li ̂  u^asadnionej prcyccyny Wykonawca nie movy e(loiyc dokumentu dotycs^qcego ytuagi finansowej wymaganego prsysi Zamawiajqcego,
mo^ cjosyc inny dokument, ktoiy w nystarcsytjqy sposob potwierd^d spetnidnie opisanego prtyc^ Zamawiajqcego warunku udfialu
w post^owaniu (art.26 ust. 2cpsjo).

c) wykaz urzqdzed (formularz wykaz urzqdzeA pakiet I) dost^nych Wykonawy w celu realisytji sytmowienia wrav^
^ informagq o podstawie dysponowania tymi s^asobami;

d) wykaz uslug (formularz wykaz uslug pakiet I) wraz z dowodami.

Uwaga!

Qswiadczenie a przynaleznosci alba braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca sklada

w terminie 3 dni od syimiessy^enia informagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5pqp na stronie intemetowej www.nfsrjkatowice.pl.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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OFERTA

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

Dane Wykonawcy: 40-844 Katowice

Nazwa/Firma:

Adres:

Numet KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: /jezeli dotyczy/

Numet REGON: /jeieli dotyczy/

Numet NIP:

adtes e-mail: (jezeli jest)

telefon: fax: (jezeli jest)

sttonawww: (jezeUjest)

Nt tachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogl zwrocic wadium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^,dzu)

1. .W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot uslug^ sptz^tania

w obiektaeh Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Natodowego Funduszu Zdtowia, oferujemy
wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie II, zgodnie ze
Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia:

za cen^ ofetty: zl btutto,

zgodnie z fotmulatzem kalkulacja cenowa pakiet II.

UWAGA!

Patrzpkt XIIpkt 4ipkt 5 otaz wzorinformacii (art.93 ust.3apzp orazpodzielonaptatnosc — pakiet 11)

pi

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonywac przedmiotowe zamowienie przez okres 11 miesi^cy, tj.

od dnia 01.04.2020 r. do dnia 28.02.2021 r., z zasttzezeniem, iz w przypadku, gdy zawarcie umowy nast^pi

w dniu 01.04.2020 r. lub pozniej, zamowienie b^dzie wykonywane przez okres 12 miesi^cy Uczac od dnia

nast^pujacego po dniu zawarcia umowy.
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3. Oswiadczamy, ze akceptujemy watunki platnosci okreslone we wzdrze umowy.

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

5. Oswiadczamy, ze do wykonywania czynnosci, co do ktorych SIWZ w niniejszym post?powaniu wymaga

zatrudnienia na podstawie umo-wy o prac?, zaangazujemy osob spfZ^tajt^cych. ktore b?d^
zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w caiym okresie realizacji umowy.

* w wykropkowanym miejscu nalezy wpisac z^dan^ informacj?, czyli liczb^ osob sptz^tajt^cych.

Liczba podana w pkt 5 niniejszego formularza winna bye sum^ liczby osob sprz^taj^cych podanej
ponizej w tabeli dia poszczegolnych lokalizacji (obiektow):

Obiekt (lokalizacja) Ilosc osob sprz^taj^cych.
Delegatura Bielsko Biala

Delegatura Cz?stochowa

Delegatura Piekary Sl^skie

Delegatura Rybnik

PO Chorzow

PO D^browa Gornicza

PO Gliwice

POKlobuck

PO Sosnowiec

PO Zabrze

PO Zywiec

(^zy^nosd, ktorych uykonanie pokga na wjkonjwaniu -pmiy w ror^umieniu kodeksu pray, roomie sig wssystkie
csynnosci wykonywane w ramach prs^dmiotu s^amomenia, ktore wskar^no rvformularrru opis prspdmiotu apmowienia pakiet
II, a■ ykonyrvane besposrednio prpri osohy sprptajace ucspstnicpyce po stronie Wykonaivy luh podwykonanxy w procesie
wykonywania usiugi objpej prpdmiotem rpmowienia, sp wyjqtkiem ctynnosci, o ktorych mowa w Cpsci A formularp opis

prpdmiotu s^mowienia pakiet II w pkt A pkt VI ipkt VII.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zdobylismy
informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiajs^cego
okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cy^ normami i przepisami prawa.
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7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy zostal ptzez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w pakiecie II na warunkach okreslonych dla tego
pakietu we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym ptzez Zamawiaj^cego.

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

Lp. czesc zamowienia firma podwykonawcy

* wypetoic tylko w przypadku zamiaru wykonywania zamowienia w pakiecie II z udzialem podwykonawcy/6w
wskazuj^c cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy oraz firm?
podwykonawcy / 6w.

9. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac/nie b?dziemy polegac**
na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym sytuacji. ekonomicznej (posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej).

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

11. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac / nie b?dziemy polegac** na
zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^,cym zdolnosci Zawodowej (posiadania wymaganego
doswiadczenia).

** niepotrzebne sktesUc. W przypadku polegania na zdolnosci lub sytuacji innego podmiotu/ow Wykonawca
udOwodni, ii reaUzujqc zaaiowienie b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tego podmiotu/ow,
w szczegdlnosci przedstawia/qc zobowiqzanie tego podmiotu/ow do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych
zasobowna potrzeby realizacji zamowienia.

UWAGA! Zgodnie z art, 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotyczqcego doswiadczenia (tu; zdolnosci
zawodowej), Wykonawcy mogq polegac na zdolnosciach innych podmiotow. ieslipodmioty te zrealizujq ustugi.
do realizacji ktorych te zdolnosci sq wymagane.

12. Oswiadczamy, ze b?dziemy realizowac umow? w sposob zgodny z ustaw^ z dnia 27.08.1997 r.
o rehabiUtacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych.

13. Zobowiqzujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty na pakiet II. Zabezpieczenie wniesiemy
najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

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

udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post^powaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi

wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci oswiadczenia

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

15. Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci dla Wykonawcy /osoby reptezentuj^cej

Wykonawc^.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze ziozeniem oferty w postgpowaniu o udzielenie
zarnowienia publicznego — zamowienie nr 25/ph/2019 pakiet II, z uwagi na udost^pnianie Informacji
Poufnych, zobowiazuj? si?/zobowiazujemy si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystMch Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktorej b?dzie usliiga sprzq.tania obiektow Delegatur i Punktow Obslugi Sl^skiego OW
NFZ w okresie reahzacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy
w jakiej zostaly mi/nam przekazane,
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu realizacji
umowy.

16. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^,cych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu
(w tym podpisuj^cych ofert?/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast?puj^cego
dokumentu*:

1) KRS

2) CEIDG

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

*zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

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

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

17. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy** do grupy malych lub srednich przedsi?biorstw.

** niepotrzebne skteslic

Definigi mahgo orav;^ sredniego pr^edsi^hiorg, a tak^e mikropr^dsi^hiorg ^wiera ustawa ̂  dnia 06.03.2018 r. Pram pn^edsi^biorcow
2019.1292). Zgodnie \ art. 7 ust.1 pkt 1-pkt 3 gt. ustauy usgte w ustawie okrdknia ospiacs;ajci:

1) mikroprzedsi^biorca - pr\edsiibiorc^, ktog w co najmnig jednym roku ̂  dtvocb ostatnich lat obrotongch speiniai icicspie nast^pujcice
warunki:

a) sptrudnial srednioroc^ie mniej ni\ 10 pracoivnikow ora^

b) osicfgncit roci^y obrot netto ̂  spr^daig towarow, wjrohow i ustug ora;^ ̂  operagiftnansongch nieprr^kracv^jcig rownowartosn w f^totych 2
milionow euro, lub sumj akgvrow jego bilansu sport^d^nego na koniec Jednego ̂  tych lat nie prr^krocvgij rownowartosci w ijotych 2 milionow
euro;

2) mafy przedsi^biorca - prv^edsijaiorci, ktog w co najmniejjednym roku ̂  dmch ostatnich lat obrotongch speiniai Icics^nie nast^ujcice

warunki:

a) f^atrudnial sredniorocspie mniej ni^ 50 pracownikd'^ras;

I
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b) osicfgntil rocspj ohrot mtto sprsvda^ towarow, nyroboiv i ustug ora^ ̂  operagi finansouych nieprv;ekract(ajci^ rownowartosci w t(jotych 10
milionow euro, tub sumy aktyworvjego hilansu spon^di^nego na koniecjednego ̂  tych lot niepr^kroayiy rownowartosci w ̂to^ch 10 milionow
euro - i ktoiy nie jest mikropr^edsijsiorcci;

3) stedni ptzedsi^biotca - pr^edsiibiorci, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lot obrotouych speiniai Icics^ie nastipujcpe
warunki:

a) syitrudnial sredniorocspie mniej ni^ 250pracownikow ora^^
b) osicfgncit rocspy ohrot netto s^e spr\eda^ towarow, nyrobow i ustug oras^ operagifinansouych niepr^ekrace^jny rownowartosci w s(lotych 50
milionow euro, tub sumy aktywowjego hilansu spors^d^onego na koniecjednego ̂  ych lat nie prt^kroctyly rownowartosci w ̂otych 43 milionow
euro

- i ktory nie jest mikroprr^dsi^biorcn ani malym prr^dsi^biorcn.

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

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc - pakiet II
2) oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
3) formularz opis przedmiotu zamowienia- pakiet II
4) formularz kalkulacja cenowa - pakiet II
5) wzor oswiadczenia — „zam6wienie zastrzezone" - pakiet II
6) zobowi^zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnycli zasobow na potrzeby realizacji

zamowienia — jezeH dotyczy

7) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notariakde/odpis notariakiy)
- jezeU uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

8) inne jezeH dotyczy

Uwa^a!

Na wezwanie Zamawiajqcego, o ktorym mowa w art. 26 ust.2 pzp (patrz; SIWZ), Wykonawca ztozy nast^pujqce
oswiadczenia i dokumenty;

a) dokument potwierds^jciy, ̂  Wykonawca jest ubes^iecs^pny od odpowiedsjalnosci ywilnej w s^akresie prowadr^onej drjalalnosci
s^icir^anej i^prsydmiotem i^ampwienia na sum^ gwaranryjnci okreslonci prt^e^^ Zamawiajqcego;

»Je\eli Wykonawca polega na sytuagi ekonomics^nej innego podmiotu j 6w, ptyedstawia ww. dokument potwierds^ajiiy, ̂ e podmiot, na ktorego
ytuagi ekonomicr^ej Wykonawca polega jest uberpiecr^ty od odpowiedejalnosci rywilnej w s^akresie prowad^ong dsjalalnosci syhv^anej
r^^prs^edmiotem syimowienia.

»]esreli us^asadnionejprvycsyny Wykonawca nie mo^e r^oiyc dokumentu dotyce^cego ytuagi ekonomicspej nymaganego prt^s^ Zamawiajcicego,
mos(e sjo^c inny dokument, ktory w nystarcr^ajcyy sposob potwierd;^ spelnianie opisanego prr^s^ Zamawiajcicego warunku udsjalu
wpost^owaniu (art.26 ust. 2cprep).

b) informacja banku lub spotdzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdr^ajcica uysokosc posiadanych
srodkowJinansonych lub syiolnosc kredytowci Wykonawy;

»]eipli Wykonawca polega na sytuagi fmansowej innego podmiotu! ow, pryedstawia ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu.
»Je^eli ̂  ut^asadnionej prtycryny Wykonawca nie mo^e sjo^c dokumentu dotycspicego ytuagi fmansowej nymaganego pr\e^ Zamawiajcicego,
moip sjolyc inny dokument, ktory w nystarcspjciy sposob potwierdvp spelnianie opisanego prsp;^ Zamawiajcicego warunku udsjalu
wpostpowaniu (art.26 ust. 2cpsp).

c) wykaz uslug (formularz wykaz uslugpakiet II) wraz z dowodami.
Uwaga!

Oswiadczenie o przynalednosci albo braku przynaleznosci do tej same) grupy kapitatowej Wykonawca sklada
w terminie 3 dni od spimiesrp^enia informagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pep na stronie intemetowej www, nh-katowkepl

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Ih
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pakiet I: ushiga sprz^tania obiektu Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul, Kossutha 13, zgodnie
z wymogami okre^lonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz wzorem umowy.
Sprz^tanie winno odbywac si? od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 16.00 do 7.00 (po opuszczeniu
pomieszczed przez pracownikow Zamawiajncego), za wyj^tkiem pomieszczen szczeg61nych [zostan^ wskazane
przez Zamawiajncego przed zawareiem umowy], w ktorych usluga sprz^tania winna by6 wykonywana wyl^cznie
podczas obeeno^ci pracownikdw Zamawiajncego, tj. od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Czfsc A - Zasady ogolne.

I. Uslugi sprzqtania w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i technicznych:

1. Czynnosci wykonywane 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu:
a) wycieranie na mokro powierzchni biurek;
b) odkurzanie dywandw i wykladzin podlogowych;
c) oproznianie i mycie kublow na ̂ mieci, wynoszenie workdw ze smieciami oraz wynoszenie

zawarto^ci workdw z niszczarek;
d) mycie umywalek oraz baterii kranowych;
e) zamiatanie i mycie podiog detergentem;
f) wycieranie na mokro parapetow, gablot, klamek oraz powierzchni mebli (szafki, kontenerki,

pdlki, fotele);
g) polerowanie luster.

2. Czynnosci wykonywane 3 razy w tygodniu:
a) mycie glazury wok61 umywalek;
b) wycieranie na mokro pojemnikow na mydlo w plynie i r?czniki.

3. Czynnosci wykonywane 1 raz w miesiqcu:
a) mycie drzwi wej^ciowych (w tym futryn) do pomieszczen;
b) mycie szaf;
c) generalne sprz^tanie polegajnce na zamiataniu oraz umyciu podiog po wysimi?ciu/odsuni?ciu

szaf, szafek, kontenerkow, biurek, krzesel i innego sprz?tu w sprz^tanych pomieszczeniach;
d) wycieranie powierzchni lamp o^wietleniowych, tam, gdzie jest to mozliwe;
e) konserwacja podiog (pastowanie, froterowanie wraz z doczyszczaniem);
f) wycieranie krat i wywietrznikdw.

4. Czynnosci wykonywane 1 raz na 3 miesi^ce:
a) odmraianie i mycie lodowek.

II. Uslugi sprz^tania w toaletach:

1. Czynnosci wykonywane przynajnmiej 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu;
a) mycie umywalek i baterii kranowych;
b) mycie podiog detergentami i srodkami dezynfekcyjnymi;
c) mycie sedesow i desek sedesowych detergentami i Srodkami dezynfekcyjnymi;
d) polerowanie luster;
e) oproznianie i mycie kublow, wynoszenie workdw ze smieciami;
f) wycieranie na mokro parapetow;
g) wycieranie na mokro pojemnikdw na mydlo w plynie i r?czniki.

2. Czynnosci wykonywane 1 raz w tygodniu:
a) mycie drzwi (w tym futryn);
b) mycie glazury detergentem;
c) mycie scianek dziel^cych toalety.
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3. Czynnosci wykonywane 1 raz w miesi^cu:
a) wycieranie na mokro wywietrznikow;
b) mycie lamp oswietleniowych, tam, gdzie jest to mozliwe (pomoc konserwatora Sl^skiego OW

NFZ);
c) doczyszczanie podlog.

III. Uslugi sprzqtania w ciqgach korytarzowych, klatkach schodowych (od poziomu minus 1 do poziomu
5):

1. Czynnosci wykonywane 1 raz dziennie:
a) zamiatanie i mycie podlog i biegow schodowych;
b) mycie drzwi pddzielaj^cych klatki schodowe od ci^gdw korytarzowych;
c) wycieranie na mokro stolikdw, parapetdw, dohiych ram okiennych na klatkach schodowych;
d) oprdznianie i mycie kublow na smieci, wynoszenie workdw ze smieciami.,

2. Czynnosci wykonywane 1 raz w tygodniu;
a) mycie balustrady i plyt zabezpieczaj ̂cych;
b) wycieranie na mokro grzejnikow, szaf, gablot, klarnek, elementdw wystaj^cych ze scian.

3. Czyrmosci wykpnywane I raz w miesi^cu;
a) konserwacj a podlog (pastowanie, froterowanie lub szorowanie terakoty);
b) generalne sprz^tanie (mycie szaf, wysunipcie sprzftow i krzesel).
c) doczyszczanie parapetdw zewnptrznych

4. Czynnosci wykonywane 4 razy w roku:
a) mycie okien na klatkach schodowych w terminach wskazanych przez Zamawiaj^cego

(marzec, maj, sierpieh, pazdziemik).

IV. Uslugi sprz^tania w pomieszczeniach archiwum oraz w pomieszczeniach magazynowych,
gospodarczych (w godzinach pracy Slqskiego OW NFZ i w obecnoici pracownika Sl^skiego OW NFZ):

Czynnosci wykonywane I raz na 2 tygodnie:
a) zamiatanie i mycie podldg;
b) mycie parapetdw, grzejnikdw, mebli, drzwi (w tym futryn);
c) oprdznianie kubldw na smieci, wynPszenie workdw ze smieciami.

V. Uslugi sprzqtania wykonywane codziennie, na biez^co, w zaleznosci od aktualnych potrzeb:

1. zamiatanie i mycie podldg w ci^gach komunikacyjnych;
2. czyszczenie wind;
3. czyszczenie drzwi wejsciowych do budynku (ze szczegdlnym uwzglpdnieniem elementdw oszklonych);
4. utrzymanie w czysto^ci schoddw umieszczonych na zewn?trz budynku (dotyczy rdwniez podestdw

z przodu i tylu budynku). W okresie zimowym bpdzie to oznaczalo rdwniez odsniezenie schoddw
prowadz^cych do budynku wraz z podestami (nie mniej niz raz dziennie - w zaleznosci Pd warunkdw
atmosferycznych);

5. utrzymanie czystosci w ci^gach komunikacyjnych (parter budynku A i B oraz budynku Poligrafii)
podczas zmiennych warunkdw atmosferycznych, wystawienie potykaczy „uwaga sliska podloga";

6. oprdmianie koszy na Smieci umieszczonych na zewn^trz budynkdw;
7. uzupelnianie r§cznikdw papierowych, papierdw toaletowych, kostek zapachowych oraz mydla w plynie;
8. mycie i wycieranie zastawy stolowej w sekretariacie gldwnym i w salach konferehcyjnych (filizanki,

szklanki, sztudce, talerze, termoSy, dzbanki itp.);
9. pranie scierek kuchennych, r^cznikdw.

VI. Uslugi wykonywane 3 razy w roku:

1. mycie okien w terminach wskazanych przez Zamawiaj^cego (kwiecieh, sierpien, listopad);
2. pranie dywandw oraz wykladzin dywanowych w terminach wskazanych przez Zamawiaj^cego.

VII. Uslugi wykonywane 4 razy w roku:
specjalistyczne, mechaniczne czyszczenie terakoty Wraz z fugami.

HA %
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VIII. Usiuga akrylowania (w przypadku zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiaj^cego; na wniosek
Zamawiaj^cego):
akrylowanie do 1000 wykladziny podlogowej PCV.

»Pod poj^ciem „rok" uzytym w niniejszym formularzu nale^y rozumiec okres realizacji zamdwienia, tj. 12
miesi^cy.
»Przez mycie okien nalezy rozumiec mycie dwustrorme calego okna (w tym szyb, ram okieimych, parapetdw
wewnftrznych i zewn^trznych),
Zamawiaj^cy wymaga, aby wszystkie okna byiy myte obustrormie, a wi?c Wykonawca winien uwzgl^dnid
dwukrotno^c powierzchni okien podanej w pierwszej tabeli w Czgsci B niniejszego formularza, przy czym
zewn^trzna powierzchnia okien w poz. 1 i poz.2 wymaga mycia specjalistycznego (brak dost^pu z poziomu okna
w celu umycia zewn^trznej strony okna).

Cz^sc B - Informacje ogolne na temat obiektu (budynkdw) Slqskiego OW NFZ przy
ul. Kossutha 13 w Katowicach obj^tych sp^rz^taniem w pakiecie I:

Lp. Adres Podioga zmywalna
m2

PCV

Wykladzina
dywanowa

in2

Glazura terakota

m2

podlogi /sciany

Okna

Ilo^c szt.

/powierzchnia ni2

1 2 3 4 5 6

1.

Budynek A
ul. Kossutha 13 2730,00 400,00

2698,0 m2/

995,00 m2

Okna 414szt./833,02
m2

(w tym okna ktdre
mozna myc tylko od
zewn^trz:

parter 100,4 m2
na klatkach

schodowych od
parteru do V p.

-  73 m2) ■
+

Drzwi przeszklone
32 szt./153,00 m2

2.
Budynek B
uI.Kossutha 13 2113,00

L.

264,00 1245,00 m2/

550,00 m2

Okna 253 szt/ 910 m2

(w tym okna ktdre
mozna tylko myc od
zewnqtrz: 568,49 m2

3.
Budynek poligrafii
ul. Kossutha 13 211,00

-

12,in2/

32,00m2
14 szt./22,40 m2

4.

Budynek garazy -
pomieszczenia kierowcow
ul. Kossutha 13

35,00
-

6,00m2/

12,00m2
4szt./5,13ni2

5.
Budynek magazynu
ul. Kossutha 13 165,00

- - 3szt./4,32ni2

6.

Budynek poligrafii cz?sc
uslugowa
ul. Kossutha 13

-
- 160,00 tn2

4 szt. / 5,89 m2

Drzwi przeszklone
2 szt./ 9,56 m2

Lp. Adres Powierzchnia

hiurowa i socjalna
(okolo)
m2

ciqgi
komunikacyjne

(okolo)
ni2

klatki

schodowe

(okolo)
m2

toalety
(okolo)

m2

Pomieszczenia

archiwalne +

techniczne

(okolo)
m2

7 2 3 4 5 6 7

1.
Budynek A
ul. Kossutha 13

3130,00
PCV- 2730

1700,00

terakota

90,00
terakota

310,00
terakota

570,00
terakota

2.
Budynek B
ul. Kossutha 13

2377,00
PCV-2130

625i 00
gres

254,00
gres

216,00
terakota

150,00
terakota

3.
Budynek poligrafii
ul. Kossutha 13

50,00
PCV

12,00

PCV

12,00
terakota

150,00
PCV
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4.

Budynek garazy
pomieszczenia kierowcdw
ul. Kossutha 13

24,00
PCV

11,00

PCV

6,00
terakota

5.
Budynek magazynu
ul. Kossutha 13

165,00
PCV

6.

Budynek poligrafii cz?sc
uslugowa
ul. Kossutha 13

48,00
ter^ota

100,00
terakota

12,00
terakota

Lp. Adres
Ilo^c

toalet

Ilo§c

umyWaIek

Ilosd

zlewozmy-
wak6w

IIosc

pojemnikow
na mydlo

IIosc

pisuaf6w

iio^e

pojemnikow
na reczniki

Ilo^£

kondygnacji
w budynku

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Budynek A
ul. Kossutha 13

58 62 4 33 24 33 6 nadziemnych
1 podziemna

2. Budynek B
ul. Kossutha 13

22 34 8 22 12 22 6 nadziemnych
1 podziemna

3. Budynek poligrafii
ul. Kossutha 13

2 2 - 2 1 2 1 nadziemna

4. Budynek poligrafii czesc
uslugowa
ul. Kossutha 13

3 3 1 3 3 1 nadziemna

Liczba sztuk:

Biurko 472

Szafa 577

Krzesio 1569

Kosze na smieci:

>  580 szt. o pojemnosci 35 litrOw
>  100 szt. o pojemnosci 50 litr6w
>  40 szt. 0 pojemnosci 7 litrOw

Cz^sc C - Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje si^, iz b^dzie realizowal zamdwienie
zgodnie ze wzorem umowy (odpowiednio do pakietu 1), w tym Wykonawca oswiadcza
i zobowi^zuje sif:

1.

2.

3.

W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^zuje si^ zapewnic dodatkowo, na wniosek

Zamawiaj^cego, w sumie nie wi^cej niz 200 pspbogodzin sprz^tania pomieszczen na wypadek zaistnienia

okolicznosci wymagaj^cych dodatkowego sprz^tania. Wykorzystanie dodatkowych osobogodzin przez
Zamawiaj^cego b^dzie fakultatywne i b^dzie zalezalo od jego biez^cych potrzeb. Zamawiaj^cy
kazdorazowo poinformuje Wykonawc? za posrednictwem, poczty elektronicznej na adres e-mail
Wykonawcy o zamiarze skprzystania z dodatkowych osobogodzin wskazuj^c dat? (lub okres) oraz godziny
dodatkowego sprz^tania wskazanych pomieszczen w obiekcie, a takze rodzaj czynno^ci sprz^tania.

Wykonawcy nie przyshiguj^ zadne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiaj^cego cz^sci lub
calo^ci dodatkowych osobogodzin.

Przez osobogodzin^ nalezy rozumiec jedn^ godzin? (60 mjnut) sprz^tania przez jedn^ osob? sprz^taj^c^.
W dniu zawarcia umowy Wykonawca przediozy Zamawiaj^cemu (jednej z osob wskazanych w umowie)
oswiadczenie, ze prowadzone w trakcie obowi^zywania umowy prace na wysoko§ciach b^d^ wykonywane
zgodnie z przepisami § 105-108 Rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997 r. w sprawie ogblnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (j.t.Dz.U.2003.169.1650 ze zm.).

Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca, obok ̂ rodkbw bezposrednio przeznaczonych do utrzymania

czysto^ci obiektu/pomieszczeh, zobowi^zuje si§ w ramach wynagrodzenia umowy na biez^co zapewniac
wszystkie niezb^dne srodki czystosci i artykuly higieniczne (toaletowe), w szczegolnosci: mydlo w plynie
do pojemnikow o poj. 0,75 1, kostki zapachowe do toalet, skuteczne odswieiacze powietrza do toalet oraz do
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sekretariatow (sekretariaty dyrektorskie - V pi?tro budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach), papier
toaletowy o srednicy rolki 19 cm (w wi?kszo^ci wkladany do pojemnikow na papier toaletowy), r^czniki
papierowe (rolka - przybli2:one wymiary: wys. 20 cm, dl. 160 m, sr. 20 cm) oraz umieszczac je
w lazienkach, toaletach lub w innych wskazanych przez Zamawiaj^cego pomieszczeniach. Wykonawca
zobowi^zuje si?, it wszystkie srodki bezposrednio przeznaczone do utrzymania czysto^ci
obiektow/pomieszczen, dostarczone Srodki czysto§ci oraz artykuly higieniczne (toaletowe), w tym mydlo,
detergenty, Srodki dezynfekuj^ce, kostki zapachowe, b^d^ stanowily produkty nale;zytej jakosci,
a dostarczany papier toaletowy oraz r?czniki papierowe b^d^ pochodzily z recyklingu oraz b?d^ biale
(poziom bieli minimum 60%).

4. Do wykonywania czynnoSci obj?tych przedmiotem niniejszego zamowienia Wykonawca zobowi^je si?
u^wad sprz?tu, urz^dzen oraz ̂ rodkow czysto^ci o odpowiednich parametrach, tj. przeznaczonych przez
producenta dla danego typu czyszczonej lub konserwowanej powierzchni.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? uzywac przy realizacji usiugi sprz^tania i zapewniac wyl^cznie takie srodki
czysto^ci oraz artykuly higieniczne (toaletowe), oraz Srodki bezposrednio przeznaczone do iitrzymania
czysto^ci obiektu/pomieszczeh, ktdre zostaly oznaczone znakiem CE (tam gdzie znak ten mo^e miec
zastosowanie), s^ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami
prawa, w tym w zakresie bezpieczenstwa u^kowania, ochrony zdrowia i srodowiska. W przypadku
jakichkolwiek w^tpliwo^ci Zamawiaj^cy ma prawo zaz^dac, a Wykonawca zobowi^zuje si? niezwlocznie
udokumentowac spelnienie wymogu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust?pu. Brak
niezwlocznego udokumentowania b?dzie skutkowal natychmiastowym zaprzestaniem uzywania takiego
^rodka czysto^ci lub artykulu higienicznego (toaletowego) przez Wykonawc? i zast^pienie go irmym,
zgodnym z wymogami SIWZ.

6. Wykonawca ponosi peln^ odpowiedzialno^d za szkod? wyrz^dzon^ Zamawiaj^cemu, pracownikom
Zamawiaj^cego lub osobom trzecim w toku wykonywania zamdwienia, w tym na skutek zastosowania
srodkdw, srodkow czystosci oraz artykuWw higienicznych (toaletowych) nie spebiiaj^cych powyzszych
wymogow.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, ze osoby, ktore b?d4 wykonywaly czynnodci obj?te przedmiotem
zamowienia, tj. osoby sprz^taj^ce, posiadaj^ wazne zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazah do
wykonywanej pracy na stanowisku osoby sprz^taj^cej, wystawione przez lekarza medycyny pracy. Na
prosb? Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^zuje si? przedlozyd ww. zaswiadczenia, w szczegolno^ci
w sytuacji budz^cej w^tpliwosci co do mozliwo^ci wykonywania tego rodzaju pracy przez dan§ osob?.
Zamawiajq.cy zastrzega sobie jjrawo z^dania skierowania wskazanej osoby wykonuj^cej prac? w charakterze
i na stanowisku osoby sprz^taj^cej, na lekarskie badania kontrolne, pomimo waz:no§ci lekarskich badah
okresowych, w celu weryfikacji zdolnosci do pracy na dotychczasowym stanowisku przez lekarza
medycyny pracy, na koszt Wvkonawcv.

8. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, ze osoby, kt6re b?d^ wykonywaly czynnosci obj?te przedmiotem
zamowienia, zostaly przeszkolone w zakresie BHP oraz przestrzegania przepisdw p.poz. w zwi^zku
z wykonywaniem czyimosci naterenie obiektu obj?tego sprz^taniem.

9. Wykonawca zobowi^zuje si? realizowac zamowienie w sposob zgodny z ustaw^ z dnia 27 sierpnia 1997 r.
0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych.

10. Wykonawca zobowi^zuje si? do przestrzegania przepis6w ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porz^dku w gminach (j.t.Dz.U.2019.2010), uchwal gmin, na terenie ktorych b?dzie wykonywana
usluga oraz szczegdlowych zapisdw dotycz^cych segregacji odpadow, o ktdrych mowa w umowach na
wywoz odpadow w lokalizacji obj?tej sprz^taniem.

11. Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic w godzinach pracy Zamawiaj^cego, tj. od 8.00 do 16.00,
od poniedzialku do pi^tku, w obiekcie przy ul. Kossutha 13 w Katowicach - 2 osoby sprz^taj^ce,
ktore to osoby b?d^ wykonywac czynnosci o charakterze biei^cym, opisane w Cz?^ci A pkt V niniejszego
formularza, a koordynowane ustnymi poleceniami lub zaleceniami Zamawiaj^cego.

12. W sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, nie czf^ciej niz dwa (2) razy w okresie trwania umowy, na
wniosek Zamawiaj^cego, Wykonawca zobowi^zuje si? podwoid sklad osob sprz^taj^cych w obiekcie przy
ul. Kossutha 13 w Katowicach maksymalnie w ci^gu trzech (3) godzin od chwili telefonicznego lub
faksowego zgloszenia. Maksymalny czas zaangazowania dodatkowej ekipy sprz^taj^cej wyniesie
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kazdorazowo cztery (4) godziny licz^c od chwili pojawienia si? dodatkowych osob w obiekcie i
przyst^pienia do prac.

Podwojenie skladu osob sprz^taj^cych nie generuje dodatkowych kosztow po stronie Zamawiaj^cego (jest
zapewnione w ramach wynagrodzenia umownego).

13. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic dodatkowo, na wniosek
Zamawiaj^cego, wykonanie ushigi polegaj^cej na akrylowaniu wykladzin podlogowych PCV. Maksymalna
i^czna powierzchnia wykladziny przeznaczonej do akrylowania wynosi: l.OOOm^. Kazdorazowa potrzeba
skorzystania z ww. ushigi b?dzie zgiaszana Wykonawcy przez Zamawiaj^cego za poSrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail. Konkretny termin/terminy wykonania ushigi, a takze inne szczegdiowe
kwestie dotycz^ce m.in. zakresu, lokalizacji etc., b?d^ kazdorazowo ustalane pomi?dzy osobami
wskazanymi w umowie. Wykonawcy nie przyshiguj^ zadne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez
Zamawiaj^cego cz?Sci lub calosci ushigi akrylowania.

14. Na potrzeby przyszlej umowy wybrany w pakiecie I Wykonawca zobowi^zany b?dzie do ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytuhi wykonywania umowy w sposob ci^gly przez caly okres obowi^zywania
umowy, w zakresie opisanym we wzorze umowy, pod rygorem rozwi^zania umowy za wypowiedzeniem.
Dokument potwierdzaj^cy ww. ubezpieczenie winien dotyczyc wyl^cznie dzialalnosci zwi^zanej
z przedmiotowym zamowieniem, tj. umow^ na pakiet I.

Wykonawca winien ubezpieczyd si? od odpowiedzialnosci cywilnej z tytuhi wykonywania umowy na sum?
ubezpieczenia dla zakresu podstawowego i dodatkowych klauzul nie nizsz^ niz 1.000.000 zlotych.
Oryginal dokumentu ubezpieczenia OC Wykonawca obowi^zany b?dzie przedlozyc Zamawiaj^cemu do wgl^du
najpozniej w dniu zawarcia umowy na pakiet I.

Wymdg zatrudnienia na nodstawie umowv o nrace.

15. Wykonawca zobowi^zuje si? do zatrudniania na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy
w calym okresie realizacji umowy osob wykonuj^cych czynnosci, co do ktorych w SIWZ zastrzezono taki
wymog, przy zachowaniu wymogdw okreSlonych w SIWZ (patrz: pkt III ppkt 3 SIWZ; wzor umowy).

Imi? i nazwisko upeteomocnionego przedstawdciela Wykonawcy:

Data

podpis

aw
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pakiet II: usiuga sprz^tania obiektow Delegatur i Punktbw Obstugi Sl^skiego .OW NFZ, zgodnie z' wympgami
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz wzorem umowy.
Sprz^tanie winno odbywad si?:

- sprz^tanie Delegatur - od poniedzialku do pi^tku w godz. 7.00 do godz. 19.00;
- sprz^tanie Punktow Obshigi - od poniedzialku do pi^tku w godz. 8.00 do godz. 16.00.

Adresy obiektow/lokalizacji obj?tych sprz^taniem w pakiecie II:
1) Bielskp Biala, ul. KanDacka 24 (delegatura)
2) Cz?stochowa, ul. Czartoryskiego 28 (delegatura)
3) Piekary Sl^skie, ul. Ko^ciuszki 22 (delegatura)
4) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (delegatura)

5) Punkt Obshigi w Chorzowie,ul. Katowicka 105, Chorzdw,
6) Punkt Obshigi w D^browie Gomiczej, ul. Kardynala Stefana Wyszyhskiego 1, D^browa Gomicza,
7) Punkt Obshigi w Gliwicach, ul. Wincentegb Pola 7, Gliwice,
8) Pimkt Obshigi wKlobucku, ul. 11 Listopada 5a, Klobuck,
9) Punkt Obshigi w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A, Sosnowiec,
10) Punkt Obshigi wZabrzu, ul. Sl?czka 20, Zabrze,

11) Punkt Obshigi w Zywcu, ul. Dworcowa 23, Zywiec.

/Punkt Obslugi — w skrocie PO/

Czfsc A - Zasady ogolne.

Dotyczy Delegatur i Punktow Obslugi

I. Uslugi sprz^tania w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i technicznych;

1. Czynnosci wykonywane 1 raz dziennie przez 5 dni w tyggdniu:
a); wycieranie na mokro powierzchni biurek;
b) odkurzanie dywaribw i wykladzin podlogowych;
c) oprbznianie i mycie kubl6w na ̂ mieci, wynoszenie workow ze ̂ mieciami oraz wynoszenie

zawartoSci workbw z niszczarek;
d) mycie umywaiek oraz baterii kranowych;
e) zamiatanie i mycie podlog detergentem;
f) wycieranie na mokro parapetow, gablot, klamek oraz powierzchni mebli (szafki, koritenerki,

pplki, fotele);
g) polerowanie luster.

2.

3.

Czynnosci wykonywane 3 razy w tygodniu:
a) mycie glazury wokol umywaiek;
b) wycieranie na mokro pojemnikow na mydlo w plynie i rgczniki.

Czynnosci wykonywane 1 raz w miesiqcu:
a) mycie drzwi wejsciowych (w tym fiitryn) do pomieszczen;
b) mycie szaf;
c) geheralne sprz^tanie polegajace na zamiataniu oraz umyciu podl6g po wysuni?ciu/odsuni?ciu

szaf, szafek, kontenerkow, biurek, krzesel i innego sprzgtu wsprzatanych pomieszczeniach;
d) wycieranie powierzchni lamp oswietleniowych, tam, gdzie jest to mozHwe;
e) konserwacja podI6g (pastowanie, froterowanie wraz z doczyszczaniem);
f) wycieranie krat i wywietrznikow.
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4. Czynnosci wykonywane 1 raz na 3 miesi^ce:
a) odmrazanie i myeie loddwek.

II. Usiugi sprz^tania w toaletach:

1. Czynnosci wykonywane przynajmniej 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu:
a) mycie umywalek i bater-ii toanowych;
b) mycie podlog detergentami i srodkami dezynfekcyjnymi;
c) mycie sedesow i desek sedesowych detergentami i srodkmi dezynfekcyjnymi;
d) polerowanie luster;
e) oprdznianie i mycie kublow, wynoszenie workow ze ̂ mieciami;
f) wycieranie na mokro.pafapetdw;
g) wycieranie na mokro pojemnikdw na mydto w plynie i r^czniki.

2. Czynnosci wykonywane 1 raz w tygodniu:
a) mycie drzwi (w tym futryn);
b) mycie glazury detergentem;
c) mycie scianek dziel^cych toalety.

3. Czynnosci wykonywane I raz w miesi^cu:
a) wycieranie na mokro wywietrznikdw;
b) mycie lamp oswietleniowych, tam, gdzie jest to mozliwe;
c) doczyszczanie podldg.

III. Uslugi sprz^tania w ci^gach korytarzowych, klatkach schodowych:

1. Czynnosci wykonywane 1 raz dziennie:
a) zamiatanie i mycie podlog i biegow schodowych;
b) mycie drzwi oddzielaj^cych klatki schodowe od ci^gow korytarzowych;
c) wycieranie na mokro stolikdw, parapetow, dohiych ram okiennych na klatkach schodowych;
d) oproznianie i mycie kublow na smieci, wynoszenie workow ze smieciami.

2. Czynnosci wykonywane 1 raz w tygodniu:
a) mycie balustrady i plyt zabezpieczaj^cych;
b) wycieranie na mokro grzejnikow, szaf, gablot, klamek, elementow wystaj^cych ze scian.

3. Czynnosci wykonywane 1 raz w miesiqcu:
a) konserwacja podlog (pastowanie, froterowanie lub szorowanie terakoty);
b) generalne sprz^tanie (mycie szaf, wysuni^cie sprz?t6w i krzesel).

IV. Uslugi sprz^tania w pomieszczeniach archiwum oraz w pomieszczeniach gospodarczych (w godzinach
pracy Slqskiego OW NFZ i w obecno^ci pracownika Slqskiego OW NFZ):

Czynnosci wykonywane 1 raz na 2 tygodnie:
a) zamiatanie i mycie podlog;
b) mycie parapetow, grzejnikow, mebli, drzwi;
c) oprdmianie kubldw na smieci, wynoszenie workdw ze Smieciami.

V. Uslugi sprz^tania wykonywane codziennie, na biez^co, w zalezno^ci od aktualnych potrzeb:

1. zamiatanie i mycie podldg w ci^gach komunikacyjnych;
2. czyszczenie wind (tam, gdzie s^ zainstalowane);
3. czyszczenie drzwi wej^ciowych do odpowiednio do budynku i/lub pomieszczenia (ze szczegdinym

uwzgl^dnieniem elementdw oszklonych);
4. utrzymanie w czysto^ci schoddw umieszczonych na zewn?trz budynku (tam, gdzie s^). W okresie

zimowym b^dzie to oznaczalo rdwniez od^niezenie schoddw prowadz^cych do budynku (nie mniej niz
raz dziennie - w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych);

5. ptr^manie" uzystosci w ci^gach komunikacyjnych podczas zmiennych warunkdw atmosferycznych,
wystawienie potykaczy „uwaga sliska podloga";

6. oprdmianie koszy na smieci umieszczonych na zewn^trz budynkdw;
7. uzupelnianie r^cznikdw papierowych, papierdw toaletowych, kostek zapachowych oraz mydla w plynie.
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VI. Uslugi wykonywane 3 razy w okresie realizacji zamowienia:

1. mycie okien w terminaeh wskazanych przez Zamawiaj^cego (kwiecien, sierpien, listopad);
2. pranie dywandw oraz wykladzin dywanowych w terminaeh wskazanych przez Zamawiaj^cego.

VII. Usluga akrylowania (w przypadku zgloszenia takiej potrzeb przez Zamawiaj^cego; na wniosek
Zamawiaj^cego):
akrylowanie do 500 wykiadziny podlogowej PCV.

Przez mycie okien nale^ rozumied mycie dwustronne calego okna (w tym szyb, ram okiennych, parapetow
wewn?trznych i zewn?trznych).
Zamawiaj^cy wymaga, aby wszystkie okna byly myte obustronhie, a 'wi?c Wykonawca winien uwzgl^dnid
dwukrotno^c powierzchni okien podanej w pierwszej tabeli w Czpsci B niniejszego formularza, przy czym
zewnptrzna powierzchnia okien w poz. 2 wymaga mycia specjalistycznego (brak dost^pu z poziomu okna w celu
umycia zewnptrznej strony okna).

Cz^sc B - Informacje ogolne na temat obiektow (budynkow, pomieszczen) obj^tych
sprz^taniem w pakiecie II:

Lp. Adres Podtoga zmywalna
in2

PCV

Wykladzina
dywariowa

m2

Glazura terakota

m2

podlogi /^ciany

Okna

Ilos6 szt

/powierzchnia m2

1 2 3 4 5 6

1
Delegaturaw Bielsku-
Bialej 58,00

- 202,00 m2

12 s2it./36 m2 (w tym
okna ktore mozna my6
tyiko od zewnatrz)

2
Delegatura w D'^browie
Gbmiczej

100,85 m2
- - 12 szt./34i96m2

3
Delegaturaw
Czestochowie

368,00
-

35,00m2/

55,00in2
26 szt./86 m2

4
Delegatura w Piekarach
Slaskich ̂ 187,97 12 szt./35,60 m2

5 Delegatura w Rybniku 275,00 155,00
410,00m2/

139,00m2
66 szt./i 11,89 m2

6 PO w Gliwicach 66,00
-

30,00 m2/
25,00in2

8 szt./16,8 m2

7 PO w Chorzowie
- 6,00 50,00 m2/2,50 m2 4 szt./ 4,79 m2

8 PO w Klobucku 16,00
- - 1 szt. / 2,48 m2 -

9 PO w Zabrzu
55,00 m2

10,00 m2 (panele podlogowe) - 57,00 m2/32,00 m2
4 szt. / 3,20 ml

1 szt. / 2,48 m2 ■

10 PO w Sosnowcu 108,20 m2
- 10 m2 3 szt. 745,44 2

11 PO Zywiec 70,00 m2 5 m2

4 szt. nieotwieralne

9 szt. Okna wew.

pomieszczen

Lp, Adres Powierzchnia

biurowa 1 socjalna
(okolb)
m2

ciqgi
komunikacyjne

(okolo)
m2

klatki
schodowe

(okolo)
ni2

toalety
(okolo)

m2

^ Ppmieszczenia
archiwalne +

techniczne

(okolo)
m2

J 2 3 4 5 6 7

Delegatura w Bielsku-Blatej
230,00
58,00 m2 PCV

172 m2 terakota •

30,00

terakota

Delegatura w Cz^stochowie 257,00 wykladzina
PCV

60,00 PCV 15,00
terakota

20,00
terakota

51,00
PCV

Delegatura Piekary Sl^skie 112,53 terakota 38,46 terakota 26,09
terakota

12,78 terakota
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Delegatura w Rybniku

430,00
155,00 wykladzina

dywanowa
275,00 PCV

220,00 terakota
30,00
terakota

50,00

terakota

40,00

terakota

PO w Chorzowie 48,00 5,00 - 3,00 terakota -

PO w D^browie Gbrniczej 91,li
wykladzina PCV - - - 9,74 PCV

PO w Gliwicach
70,00 - wykladzina
PCV

16,00 -

10,00
terakota

-

PO w Kiobucku
16,00 wykladzina
PCV

- - - -

PO w Zabrzu
90,00 wykladzina
PCV

20,00 terakota
-

10,00
terakota

2,00
PCV

PO w Sosnowcu
108.20'wykladzina
PCV

- -

10,00

terakota
-

PO w Zywcu 70,00 wykladzina
PCV

5,00 terakota

Lp. Adres
110^6

toalet

Ilosc

umywaiek

Ilo^d

zlewozmy-
wak6w

Ilosc

pojemnikow
na mydto

Ilo^d

pisuardw

IIo^c

pojemnikow
na rcczniki

Ilo^d

kondyghacji
w budynku

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Delegatura w Bielsku-Bialej 3 3
- 3 0 3 1 nadziemna

Delegatura w Cz^stochowie 4 3 1 4 1 4 3 nadziemne

Delegatura w Piekarach
Sl^skich

4 4 1 4 4 4 1 nadziemna

Delegatura w Rybniku 6 13 1 13 2 13 3 nadziemne

1 podziemna
PO w Chorzowie 1 3 1 4 0 4 1 nadziemna

PO w Dqbrowie Gdrniczej 1 1 1 1 1 1

PO w Gliwicach 2 2 1 3 '  2 3 1 nadziemna

PO w Kiobucku 0 1 0 1 0 1 1 nadziemna

PO w Sosnowcu ,  2 2
- 2 2. 1 nadziemna

PO w Zabrzu 2 3 1 2
- 2 1 nadziemna

PO w Zywcu 2 3 1 2
- 2 1 nadziemna

Liczba sztuk:

Delegatura
Bielsko-Biala :

Delegatura'
Cz^stocbowa

Delegatura
Piekary Slqskie

Delegatura
Rybnik

PO Chprzow

Biurko .  16 21 15 24 5

Szafa 28 41 10 65 6

Krzeslo 66 73 30 97 15

PO D^browa
Gornicza

PO Gliwice PO Klobuck PO Spsnowiec PO Zabrze PO Zywiec

Biurko 10 5 2 4 6 3

Szafa 16 5 3 12 12 6

Krzeslo . 20 20 4 21 17 20
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Kosze na ̂ mied:

- Rybnik
> 20 szt. 0 pojemno^ci 35 litrow
>  2 szt. o ppjemno^ci 10 litrow
>  8 szt. .0 ppjemnosci 50 litrbw

- Piekary Sl^skie
>  12 szt. bpojemno^d 25 litrow
>  4 szt. 0 pojemno^d 10 litrow
>  2 szt. 0 pojemno^ci 50 litrow

- D^browa Gornicza
>  8 szt. 0 pojemnosd 35 litrbw
>  3 szt. 0 pojemnosd 10 litrow
>  3 szt. 0 pojemnosci 50 litrow

- Czfstochowa
> 6 szt. 0 pojemnosd 25 litrow
>  8 szt. 0 pojemnosd 35 litrbw
>  3 szt. o pojemnosci 50 litrow

- Gliwice

> 4 szt. o pojemnoSci 35 litrow
> 6 szt. o pojemnosci 15 litrow
> 4 szt. 0 pojemnosci 50 litrbw

- Bielsko Biala

>  8 szt. 0 pojemnoSci 20 litrow
>  lls^. o ppjemnosci 10 litrow

- Chorzbw

>  5 szt. o pojemnosci 25 litrow
- Klobuck

>  3 szt. 0 pojemnoSci 25 litrow
- Zabrze

>  3 szt. o pojemnosci 35 litrow
- Sosnowiec

>  5 szt. o pojenmoSci 35 litrbw
- Zywiec
>  5 szt. 0 pojemnosci 35 litrow

formularz opis przedmiotu zambwienia -pakiet II

Cz^sc C - Wykonawca oswiadcza i zobowiqzuje sif, iz b^dzie realizowal zamowienie
zgodnie ze wzorem umowy (odpowiednio do pakietu II), w tym Wykonawca oswiadcza
1 zobowiqzuje si§:

1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^uje si? zapewnid dodatkowo, na wniosek
Zamawiaj^cego, w sumie nie wi?cej niz 100 ospbogpdzin sprz^tania pomieszczen na wypadek zaistnienia
okolicznPsci wymagaj^cych dodatkowego sprz^tania. Wykorzystanie dodatkowych osobogodzin przez
Zamawiaj^cego bpdzie. fakultatywne i bpdzie zalezalo od jego biez^cych potrzeb. Zamawiaj^cy
kazdorazowo. poinformuje Wykonawc? za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
Wykonawcy o zamiarze skorzystania z dodatkowych osobogodzin wskazuj^c dat? (lub okres) oraz godziny
dodatkowego sprz^tania wskazanych pomieszczen w danym obiekcie, a takze rodzaj czynnoSci sprz^tania.
Wykonawcy nie przyshiguj^ zadne roszczenia z tytulu niewykorzystania przez Zamawiaj^cego czpSci lub
caloSci dodatkowych osobogodzin.

Przez osobogodzin? nale^ rozumiec jedn^ godzin? (60 minut) sprz^tania przez jedn^ osob? sprz4taj^c^.
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2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu (jednej z osob wskazanych w umowie)

oswiadczenie, ze prowadzone w trakcie obowi^zywania umowy prace na wysokosciach bpd^ wykonywane
zgodnie z przepisami § 105-108 Rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t.Dz.U.2003.169.1650 ze zm.).

3. Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca, obok srodkow bezposrednio przeznaczonych do utrzymania

czysto^ci obiektow/pomieszczen, zobowi^zuje si? w ramach wynagrodzenia umowy na biez^co zapewniac
wszystkie niezb?dne ̂ rodki czystosci i artykuly higieniczne (toaletowe), w szczegohosci: mydlo w plynie
do pojemnikow o, pojemnosci 0,75 1 , kostki zapachowe do toalet, skuteczne odswiezacze powietrza do
toalet, papier toaletowy o srednicy rolki 19 cm (w wi?kszosci wkladany do pojemnikow na papier
toaletowy), r?czniki papierowe (rolka - przyblizone wymiary: wys. 20 cm, dl. 160 m, ̂ r, 20 cm,
a w Bielsku-Bialej papier skladany 23cm x 25cm) oraz umieszezad je w lazienkach, toaletach lub w innych
wskazanych przez Zamawiaj^cego pomieszczeniach. Wykonawca zobowi^zuje si?, ze wszystkie §rodki
bezposrednio przeznaczone do utrzymania czystosci obiektdw/pomieszczen, dostarczone srodki czystoSci
oraz artykuly higieniczne (toaletowe), w tym mydlo, detergenty, srodki dezynfekuj^ce, kostki zapachowe,
b?d^ stanowily produkty nale^ej jakosci, a dostarczany papier toaletowy oraz r?czniki papierowe b?d4
pochodzily z recyklingu oraz b?d4 biale (poziom bieli minimum 60%).

4. Do wykoiiywania czynnosci obJ?tych przedmiotem niniejszego zamowienia Wykonawca zobowi^zuje si?
uzywac sprz?tu, urz^dzeh oraz srodkow czystosci o odpowiednich parametrach, tj. przeznaczonych przez
producenta dla danego typu czyszczonej lub konserwowanej powierzchni.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? uzywac przy realizacji ushigi sprz^tania i zapewniad wyl^cznie takie Srodki
czystoSci oraz artykuly higieniczne (toaletowe), oraz Srodki bezpoSrednio przeznaczone do utrzymania
czystoSci obiektow/pomieszczen, ktore zostaly oznaczone znakiem CE (tam gdzie znak ten moie mie6
zastosowanie), sa dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa, w tym w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i Srodowiska. W przypadku
jakichkolwiek watpliwoSci Zamawiajacy ma prawo zaiadac, a Wykonawca zobowiazuje si? niezwlocznie
udokumentowac spelnienie wymogu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust?pu. Brak
niezwlocznego udokumentowania b?dzie skutkowal natychmiastowym zaprzestaniem uzywania takiego
Srodka czystoSci lub artykulu higienicznego (toaletowego) przez Wykonawc? i zastapienie go innym,
zgodnym z wymogami SIWZ.

6. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnoSc za szkod? wyrzadzona Zamawiajacemu, pracownikom
Zamawiajacego lub osobom trzecim w toku wykonywania zamowienia, w tym na skutek zastosowania
Srodkow, Srodkow czystoSci oraz artykuldw higienicznych (toaletowych) nie spelniajacych powyzszych
wymogow.

7. Wykonawca zobowiazuje si? i oSwiadcza, ze osoby, ktore b?da wykonywaly czyimoSci obj?te przedmiotem
zamowienia, tj. osoby sprzatajace, posiadaja wazne zaSwiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazah do
wykonywanej pracy na stanowisku osoby sprzatajacej, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
Na proSb? Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje si? przedlo^c ww. zaSwiadczenia, w szczegdtaoSci
w sytuacji budzacej watpliwoSci co do mozliwoSci wykonywania tego rodzaju pracy przez dana osob?.
Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo zadania skierowania wskazanej osoby wykonujacej prac? w charakterze
i na stanowisku osoby sprzatajacej, na lekarskie badania kontrolne, pomimo waznoSci lekarskich badah
okresowych, w celu weiyfikacji zdolnoSci do pracy na dotychczasowym stanowisku przez lekarza
medycyny pracy, na koszt Wvkonawcv.

8. Wykonawca zobowiazuje si? i oSwiadcza, ze osoby, ktdre b?da wykonywaly czynnoSci obj?te przedmiotem
zamowienia, zostaly przeszkolone w zakresie BHP oraz przestrzegania przepisdw p.poz. w zwiazku
z wykonywaniem czynnoSci na terenie obiektdw obj?tych sprzataniem.

9. Wykonawca zobowiazuje si? realizowac zamdwienie w sposdb zgodny z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych.

10. Wykonawca zobowiazuje si? do przestrzegania przepisdw ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu
czystoSci i porzadku w gminach (j.t.Dz.U.2019.2010), uchwal gmin, na terenie ktdrych b?dzie wykonywana
ushiga oraz szczegdlowych zapisdw dotyczacych segregacji odpaddw, o ktdrych mowa w umowach na
wywdz odpaddw w lokalizacjach obj?tych sprzataniem.
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11. W sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, nie czficiej niz dwa (2) -ra2y w okresie trwania umowy, na
wniosek Zamawiaj^cego, Wykonawca zobowi^zuje si? podwoic sklad 6s6b sprz^taj^cych w danym obiekcie
obj?tym pakietem II maksymalnie w ci^gu trzech (3) godzin od chwili telefonicznego lub faksowego
zgloszenia. Maksymalny czas zaapgazowania dodatkowej ekipy sprz^taj^cej wyniesie kazdorazowo cztery
(4) godziny licz^c od chwili pojawienia si? dodatkowych osdb w danym obiekcie i przyst^pienia do prac.
Podwojenie skladu osdb sprz^taj^cych nie generuje dodatkowych kosztdw po stronie Zamawiaj^cego
(jest zapewnione w ramach wynagrodzenia umownego).
W przypadku pakietu II podwojenie skladu dwa (2) razy w okresie trwania lunowy dotyczy kaidego

z obiektdw.

12. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnid dodatkowo, na wniosek

Zamawiaj^cego, wykonanie uslugi polegaj^cej na akrylowaniu wykladzin podlogowych PCV. Maksymalna
l^czna powierzchnia wykladziny przeznaczonej do akrylowania wynosi: 500m^. Ka^dorazowa potrzeba
skorzystania z ww. uslugi b?dzie zglaszana Wykonawcy przez Zamawiaj^cego za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail. Konkretny termin/terminy wykonania uslugi, a tak^e iime szczegdlowe
kwestie dotycz^ce m.in. zakresu, lokalizacji etc., b?d4 kazdorazowo ustalane pomi?dzy osobami
wskazanymi w umowie. Wykonawcy nie przyshiguj^ i&dne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez
Zamawiaj^cego cz?^ci lub calosci uslugi akrylowania.

13. Na potrzeby przyszlej umowy wybrany w pakiecie II Wykonawca zobowi^zany b?dzie do ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytuhi wykonywania umowy w sposdb ci^gly przez caly okres obowi^zywania
umowy, w zakresie opisanym we wzorze umowy, pod lygorem rozwi^zania umowy za wypowiedzeniem.
Dokument potwierdzaj^cy ww. _ubezpieczenie winien dotyczyd wyl^cznie dzialalnoSci zwi^zanej
z przedmiotowym zamdwieniem, tj. umow^ na pakiet II.

Wykonawca winien ubezpieczyd si? od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu wykonywania umowy na sum?
ubezpieczenia dla zalo-esu podstawowego i dodatkowych klauzul mie ni2sz4 ni^ 500.000 zlotych.
Oryginal dokumentu ubezpieczenia OC Wykonawca obowi^zany b?dzie przedlpzyc Zamawiaj^cemu do wgl^du
najpdzniej w dniu zawarcia umowy na pakiet II.

Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o nrace.

14. Wykonawca zobowi^zuje si? do zatrudniania na podstawie lunowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy
w calym okresie realizacji umowy osdb wykonuj^cych czynnoSci, co do ktdrych w SIWZ zastrzez:ono taki
wymdg, przy zachowaniu wymogdw okreslonych w SIWZ (patrz: pkt III ppkt 3 SIWZ; wzdr umowy).

Imi? i narwisko upelnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data ,

podpis



V

■\ :

Nr zamowienia; 25/pn/2019 formularz kalkulacja cenowa pakiet I

KALKULACJA CENOWA - PAKIET 1

CENA OFERTY za realizacj^ zamowienia w PAKIECIE I wynosi:

zlotych brutto.

Cena oferty podana wyzej stanowi sum§ kwot brutto z pkt I, pkt II kolumna E oraz pkt III
kolumna E.

Ponizej podano sposob obliczenia elementow kalkulacji eeny oferty, ktorych suma stanowi
cen^ oferty w pakiecie I.

I. Cena za realizacj^ zamowienia w obiekcie przy ul. Kossutha 13 w Katowicach. za wyj^tkiem czynnosci,
o ktorych mowa w pkt II oraz w pkt III, wynosi:

ztotych brutto w calym okresie realizacji zamowienia.

Realizacja zamowienia w niniejszym pakiecie obejmuje okres 12 miesi^cy, tj. od
01.03.2020 r. - 28.02.2021 f.

Poniiej w tabeli wskazuje si^ sposob obliczenia ceny za 1 miesi^c swiadczenia uslugi
w lokalizacji przy ul. Kossutha 13 w Katowicach:

A B c D E

Lp. Obiekt (lokaUzacja) Cena netto
w zlotych

za 1 miesi^c

Wartosc 23% podatku
VAT

w zlotych za 1 miesi^c
(obliczona od ceny netto

z koluniny C)

Cena brutto ushigi
w ztotych za 1

miesi^c
(C + D)

1 ul. Kossutha 13 w Katowicach

II. Cena za dodatkowe bsobogodziny sprzqtania w pakiecie I (w sumie nie wi^cej niz 200 osobogodzin w okresie
realizacji zaniowienia) - do wykorzystania na whiosek Zamawiaj^cego:

A B c D E
Cena netto w zlotych

za 1 osobogodzin^
sprz^tania

Maksymalna liczba
zabezpieczonych
w ramach umowy

dodatkowych
osobogodzin

Wartosc iietto
w ziotych
(AxB)

Wartosc 23% podatku
VAT w zlotych

(obliczotia od wartosci
netto

z kolumny C)

Wartosc brutto
w zlotych (C + D)

200
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III. Cena za wykonanie w pakiecie I uslugi polegaj^cej na aktylowaniu wykladziny podlogowej PCV - do

wykorzystania na wniosek Zamawiaj^cego:

A B c D E

Cena netto w ztotych
za ustug^ akrylowania
1  powierzchni
(\^^kl'adzina
podtogowa PCV)

Maksymalna
pbwierzchnia
wyMadZiny
podfogowej PCV
ptzeZnaczpna do
akrylowania

Wartosc netto

w ztotych (AxB)
Wattosc 23% podatku
VAT

w ztotych (obliczona
od wartosci netto

z kolumny C)

Wattosc brutto

w zlotych (C+D)

1000 m 2

UWAGA!

Przy obliczaiuu cetiy oferty w pakiecie I Wykonawca winien podac wszystkie cetiy (kwoty, wartosci)
z doMadnosciq do dwoch miejsc pa przecinku,

Cena oferty zawiera wynagrodzenie za wszystkie elementy niezb^dne do wykonania catego zamowienia
w ramach paMetu I zarowno w zakresie pkt I, pkt II i pkt III. Podane w niniejszej kalkulacji ceny
obejmujq. wszystkie elementy, w tym czynnosci opisane w fotmulatzu opis przedmiotu zamowienia na
pakiet I przewidziane do wykonama z' uwzglfdnieniem w szczegolnosci cz^stotliwosci sprz^tania,
sposobu mycia, jego wieldkrotnosci etc,

UWAGA!

Patrz pkt XII pkt 4 i pkt 5 SIWZ oraz wzot informacji (att. 91 ust. 3a pzp oraz podzielona platnosc -
pakiet I)

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienja: 25/pn/2019 formularz kalkulacja cenowa pakiet 11

KALKULACJA CENOWA - PAKIET II

CENA OFERTY za realizaej^ zamowienia w PAKIECIE II wynosi:

zlotych bmtto.

Cena oferty podana wyzej stanowi sum? kvy^ot bmtto z pkt I, pkt II kolumna E oraz pkt III
kolumna E.

Ponizej podatio sposob obliczenia elementow kalkulacji ceny ofetty, ktotych suma stanowi
cen? oferty w pakiecie II.

I. Cena za tealizacj? zamowienia w Delegatutach oraz Punktach Obslugi (PO).

za wjq^tkiem czynnosci, o ktotych mowa w pkt II oraz w pkt III, wynosi:

zlotych brutto w calym okresie tealizacji zamowienia.

Realizacja zamowienia w niniejszym pakiecie obejmuje okres 11 miesi?cy. tj. od

01.04.2020 f. - 28.02.2021 r.

Ponizej w tabeli wskazuje si? sposob obliczenia ceny za 1 miesi^c swiadczenia usiugi w danej
Delegaturze lub PO:

j]A ^(1

A B C D E

Lp. Obiekt (lokalizacja) Cena netto

w ztotych
za 1 miesi^c

Wattosc 23% podatku
VAT

w ztotych za 1 miesi^c
(obliczona od ceny netto

z kolumny C)

Cena bmtto ustugi
w ztotych za 1

miesi^c
(C + D)

1 Delegatura w Bielsku - Biaiej,
ul. Karpacka 24

2 Delegatura w Cz?stochowie,
ul. Czartoryskiego 28

3 Delegatura w Piekarach Sl^skich,
ul. Kosciuszki 22

4 Delegatura w Rybniku,
ul. 3 Maja 29

5 PO w Chorzowie,
ul. Katowicka 105

6 PO w D^browie Gorniczej,
ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 1

7 PO w Gliwicach,
ul. Wincentego Pola 7

8 PO w Klobucku,
ul. 11 Listopada 5a

9 PO w Sosnowcu,
ul. Modrzejowska 32A

10 PO w Zabrzu,
ul. Sl?czka 20
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11 PO w Zywcu,
ul. Dworcowa 23

RAZEM (poz.1-11):

II. Cena za dodatkowe osobogodziny sprz^tania w pakiecie II (w sumie nie wi?cej aii 100 osobogodzin w oktesie

tealizacji zamp^enia) - do wykprzystania na wniosek-Zamawiaj^cegp:

A B c D E
Cena netto w ztotych
za 1 osobogodziny

sprz^tania

Maksymalna liczba
zabezpieczonych
w tamach umowy
dodatkowych
osobogodzin

Wartosc netto

w ztotych
(AxB)

Wartosc 23% podatku
VAT w ztotych

(obliczona od wartosci
netto

z kolumny C)

Wartosc brutto

w ztotych (C + D)

100

III. Cena za ■wykonanie w pakiecie II uslugi polegajAcej na akrylowaniu wyktadziny podlogcwej PCV - do
wykotzystania na wniosek Zamawiaj^cego:

A B C D E

Cena netto w zfotych za
us^ugy akiylowania 1
powietzchni
(wyMadzina podlogowa
PCV)

Maksymalna .
powierzchnia
wyktadziny
podtogOwej PCV
ptzeznaczona do
aktylowania

Wartosc netto
w ztotych (AxB)

Wartosc 23% podatku
VAT
w ztotych (obliczona
od wartosci netto z
kolumny C)*

Wartosc brutto
w ztotych (C+D)*

500 m 2

UWAGA!

Pfzy obliczaniu ceny oferty w pakiecie II Wykonawca winien podac wszystkie ceny (kwoty, wartosci)
z doktadnosci^ do dwoch miejscpo przecinku. Cena oferty zawiera wynagrqdzenie za wszystkie elcaienty
niezb^dne do wykonania catego zamowienia w ramach paMetu II zatowno w zakresie pkt I, pkt II i pkt
III Podane w niniejszej kalkulacji ceny obejmujq wszystkie elementy, w tym czynnosci opisane
w formularzu opis przedmiotu z^inowienia nz pakiet II przewidziane do wykonania z iiwzgl^dnieniem
w szczegolnosci czfstotliwosd sprzqtania, sposobu mycia, jego wielokrotnosci etc,
UWAGA! ■ ■■

Pattz pkt XII pkt 4 i pkt 5 SIWZ otaz wzor informacji (art. 91 ust. 3a pzp oraz podzielona platnosc -
pakiet II)

Imi^ i nazwisko upeteomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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WYKAZ USLUG

Uslu^ wvkonane (realizacia uslugj zakonczvia

a b c d e

Up. Przedmiot; zamowienia
(usiuga sprzqtania biur lub

budynkow)

Srednia

miesi^czna
wartosc brutto

usfugi w ztotych

Data wykonania
catego zamowienia

(rozpocz^cia
i zakonczenia

ustugi)

Podmiot, na rzecz ktorego
ustuga zostata wykonaria

(nazwa i adres)

1

2
'

3

Uslugi wvkonvwane (lisluea lest nadal realizowana^

a b c d e

Lp. Przedmiot zamdwienia

(ustuga spfzc)tania biur
lub budynkow)

Srednia miesi^czna
wartosc brutto ustugi

w ztbtych

Data, wykonania
cz^scl zamdwienia
(rozpocz^cia oraz

zakonczenia

reajizowania cz^sci
ustugi)

Podmiot, na rzecz ktdrego
Ustuga jest nadal

wykonywana (nazwa i adres)

1

-V

2

3
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UWAGA! Wvoetniaiac formularz Wvkonawca winien uwzalednic wvmoai okreslone szczeaofowo
woktVokt i Dokt Z Ht d SIWZ.

Wraz z niniejszym tormularzem Wykonawca skfada dowody, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 Ute
SIWZ.

Formularz wraz z dowodami sMadany jest na wezwanie Zamawiaj^cego w terminie i na zasadach
opisanyeh w SIWZ.

ImiQ i nazwiskp upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 25/pn/2019 formularz wykaz usiug - pakiet II

WYKAZ USLUG

Uslugi wvkonane frealizacia ushigi zakonczyla si^)

a b c d e

Lp. Przedmiot zamowienia

(ustuga sprzatahia biur iub
budynkow)

Srednia

miesiaczna
wartosc brutto

usfugi w ztotych

Data wykonania
catego zamowienia

(rozpoczacia
i zakoriczenia

ustugi)

Podmipt, na rzecz ktorego
usfuga zostaia wykonana

(nazwa i adres)

■ 1

2

3

Uslusa wvkonvwane (usluea iest nadal realizowana')

a b c d e

Lp. Przedmiot zamowienia

(ustuga sprzatania biur
iub budynkow)

Srednia miesipczna
wartosc brutto ustugi

w ztotych

Data wykonania
czpsci zamowienia
(rozpoczpcia oraz

zakodczenia
reaiizowania czpsci

ustugi)

Podmiot, na rzecz ktorego
ustuga jest nadal

wykonywana (nazwa i adres)

1

•
•

2

3



Nr zamowienia: 25/pn/2019 formularz wykaz usiug - pakiet II

UWAGA! Wvoefniaiac formularz Wvkonawca winien uwzalednic wvmoai okreslone szczeaotowo
wokt Vokt 1 DDktznt. d SIWZ.

Wraz z niniejszym formularzem Wykonawca sMada dowody, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lite
SIWZ.

Formularz wraz z dowodami skiadany jest na wezwanle Zamawlaj^cego w terminie / na zasadach
opisanyeh w SIWZ.

Imiq i nazwisko upefiiomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 25/pn/2019 formiilarz wykaz urzqdzeri - pakiet I

WYKAZ URZADZEN

Ponizej wymieniamy urz^dzenia (minimum jedno), ktorymi dysponujemy na potrzeby reaiizacji

niniejszego zamowienia w pakiecie I - w ceiu specjalistycznego mechanicznego cZyszczenia

terakoty wraz z fugami.

Nazwa oroducenta Tvd urzadzenia Podstawa dvsDohowania
urzqdzenia urzadzeniem rno. wtasnosc

Wvkonawcv, udosteonien ie

Di-zez innv Dodmiot^

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawidela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 25/pn/2019 wzor oswiadczenia - „zam6wienie zastrzezone"
- pakiet I

OSWIADC2ENIE

Oswiadczamy, ze jestesmy podmiotem, o ktorym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatrudniaj^cym
osoby niepeinosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabiHtacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudriianiu osob niepeinosprawnych oraz, ze spelniamy warunek okreslony
w oparciu o art. 22 ust. 2a pzp, tj. minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia przez nas osob
niepeinosprawnych w rozumieniu ww. ustawy z dnia 27.08.1997 r. jest nie mniejszy niz 30% osob
przez nas zatrudnionych. Zobowi^zujemy si? takze do zachowania spelniania ww. warunkow
w sposob ci^ly w calym okresie realizacji umowy, a nie tylko na etapie post?powania o udzielenie
zamowienia.

Imi? i nazwisko updnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data,

podpis

UWAGA

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si? o udzielenie zamowienia ww. oswiadczenie
sklada osobno kazdy z Wykonawcow wspolme ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia.



Nr zamowienia: 25/pn/2019 wzor oswiadczenia - „zam6wienie zastrzezone"
-pakietll

QSWIADC2ENIE

Oswiadczamy, ze jestesmy podmiotem, o ktorym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatmdniaj^cym
osoby niepelnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabiMtaGji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych oraz, ze spelniamy warunek okre£ony
w oparciu o art. 22 ust. 2a pzp, tj. irdiiiinalny procentowy wskaznik zatrudnienia przez nas osob
niepeinosprawnych w rozumieniu ww. ustawy z dnia 27.08.1997 r. jest nie mniejszy niz 30% osob,
przez nas zatrudnionych. Zobowi^zujemy si^ takze do zachowania speiniania ww. warunkow
w sposob ci^ly w calym okresie realizacji umowy, a nie tylko na etapie post^powania o udzielenie
zamowienia.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykqnawcy:

Data,

podpis

UWAGA

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajq.cych si? o udzielenie zamowienia ww. oswiadczenie
skiada osobho kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia.



Nr zampwienia: 25/pn/2019 wzor umpwy (pakiet I i pakiet II)

UMOWANR

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

- Dyrektpra Si^skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziata: na podstawie petnomocnictwa nr z dnia
(kopia w zalqczeniu), zwanym dalej „Zamawiaj^cym"
a

z siedzib^ w , adres: , wpisanym do , pod numerem
; NIP: , REGON: , wysokosc kapitatu zaktadowego: zl

/jezeli dotyczy/,

w imieniu ktorego dziata: - , zwanym dalej „Wykonawcq",
0 treki nastqpujqcej:

2.

§1

Przedmiot umowv

1. Zamawiajqcy zieca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustugi sprz^tania w obiekcie/obiektach
Sl^skiego OW NFZ na warunkach opisanych w niniejszej umowie, w tym w zataczniku nr 1 do umowv -
opis przedmiotu umowy [sporz^dzony iv oparciu o formularz opis przedmiotu zamowienia na dany
pakiet, ktorego b^dzie dotyczyia umowa], Zat^cznik nr 1 do umowy wskazuje rowniez iokalizaq^
obiektu/6w obj^tych sprzqtaniem.

W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiqzuje si^ zapewnic dodatkowo, na wniosek
Zamawiajqcego, w sumie nie wiqcej niz osobogodzin [200 osobogodzin - pakiet I; 100 osobogodzin
- pakiet II] sprz^tania pomieszczeri na wypadek zaistnienia okolicznosci wymagajqcych dodatkowego
sprzgtania. Wykorzystanie dodatkowych osobogodzin przez Zamawiajqcego bqdzie fakultatywne i b^dzie
zaiezato od jego biezgcych potrzeb. Zamawiajgcy kazdorazowo poinformuje Wykonawca za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: o zamiarze skorzystania
z dodatkowych osobogodzin wskazuj^c datQ (lub okres) oraz godziny dodatkowego sprz^tania
wskazanych pomieszczeh w danym obiekcie, a takze rodzaj czynnosci sprzqtania. Wykonawcy nie
przystuguj^ zadne roszczenia z tytutu niewykorzystania przez Zamawiaj^cego cz^sci lub catosci
dodatkowych osobogodzin.

Przez osobogodzin^ nalezy rozumiec jedn^ godziny (60 minut) sprzqtania przez jedn^ osobq sprz^tajqc^.
W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajqcemu (jednej z osob wskazanych w § 3 ust.l
umowy) oswiadczenie, ze prowadzone w trakcie obowi^zywania umowy prace na wysokokiach b^d^
wykonywane zgodnie z przepisami § 105-108 Rozporz^dzenia Ministra Pracy i Poiityki Socjainej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003.169.1650
ze zm.).

4. Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca, obok srodkow bezposrednio przeznaczonych do utrzymania
czystoki obiektow/pomieszczeh, zobowi^zuje siq w ramach wynagrodzenia umowy na biez^co
zapewniac wszystkie niezb^dne srodki czystosci i artykuty higieniczne (toaletowe), w szczegolnosci:
mydto w ptynie do pojemnikow o poj. 0,75 I, kostki zapachowe do toalet, skuteczne odswiezacze
powietrza do toaiet oraz do sekretariatow (sekretariaty dyrektorskie - V pi^tro budynku przy ul.
Kossutha 13 w Katowicach), papier toaletowy o srednicy roiki 19 cm (w wi^kszosci wktadany do
pojemnikow na papier toaletowy), r^czniki papierowe (rolka - przyblizone wymiary: wys. 20 cm, dt. 160
m, sr. 20 cm) oraz umieszczac je w tazienkach, toaletach lub w innych wskazanych przez Zamawiaj^cego
pomieszczeniach. Wykonawca zobowi^zuje sIq, ze wszystkie srodki bezposrednio przeznaczOne do
utrzymania czystosci obiektow/pomieszczeh, dostarczone srodki czystosci oraz artykuty higieniczne
(toaletowe), w tym mydto, detergenty, srodki de^nfekuj^ce, kostki zapachowe, b^d^ stanowity
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produkty nalezytej jakosci, a dostarczany papier toaietowy oraz rqcznik! papierowe b^dq pochodzity z
recyklingu oraz b^dg biate (poziom bieli minimum 60%).

5. Do wykonywania czynnoki obj^tych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowi^zuje si^ u^ac
sprz^tu, urz^dzeh oraz srodkow czystosci o odpowiednich parametrach, tj. przeznaczonych przez
producenta dia danego typu czyszczonej lub konserwowanej powierzchni.

6. Wykonawca zobowiqzuje si^ uzywac przy realizacji usiugi sprz^tania i zapewniac wylqcznie takie srodki

czystosci oraz artykuty higieniczne (toaietowe), oraz srodki bezposrednio przeznaczone do utrzymania

czystoki obiektow/pomieszczen, ktore zostaly oznaczone znakiem CE (tam gdzie znak ten moze miec
zastosowanie), s^ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
prawa, w tym w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i srodowiska. W przypadku

jakichkolwiek wqtpliwoki Zamawiajgcy ma prawo zazqdac, a Wykonawca zobowi^zuje si^ niezwlocznie
udokumentowac speinienie wymogu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustqpu.
Brak niezwlocznego udokumentowania bqdzie skutkowal natychmiastowym zaprzestaniem uzywania
takiego srodka czystoki lub artykulu higienicznego (toaletowego) przez Wykonawca i zastgpienie go
innym, zgodnym z wymogami umowy.

7. Wykonawca ponosi peinq odpowiedzialnosc za szkodq wyrzqdzon^ Zamawiajgcemu, pracownikom
Zamawiaj^cego lub osobom trzecim w toku wykonywania zamowienia, w tym na skutek zastosowania

srodkow, srodkow czystoki oraz artykulow higienicznych (toaletowych) nie spetniaj^cych powyzszych
wymogow.

8. Wykonawca zobowiqzuje si^ i oswiadcza, ze osoby, ktore bqdq wykonywaty czynnosci obj^te
przedmiotem umowy, tj. osoby sprzgtaj^ce, posiadajq wazne zaswiadczenia lekarskie o braku

przeciwwskazan do wykonywanej pracy na stanowisku osoby sprzgtajqcej, wystawione przez lekarza
medycyny pracy. Na prosbQ Zamawiajqcego Wykonawca zobowi^zuje si^ przedlozyc ww. zaswiadczenia,
w szczegolnosci w sytuacji budzqcej w^tpliwosci co do mozliwosci wykonywania tego rodzaju pracy
przez danq osobQ. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo z^dania skierowania wskazanej osoby
wykonujqcej prac^ w charakterze i na stanowisku osoby sprzqtajqcej, na lekarskie badania kontrolne,
pomimo waznosci lekarskich badan okresowych, w celu weryfikacji zdolnosci do pracy

na dotychczasowym stanowisku przez lekarza medycyny pracy, na koszt Wvkonawcv.

9. Wykonawca zobowiqzuje si^ i oswiadcza, ze osoby, ktore b^d^ wykonywaly czynnosci objQte

przedmiotem umowy, zostaty przeszkolone w zakresie BMP oraz przestrzegania przepisow p.poz.
w zwi^zku z wykonywaniem czynnosci na terenie obiektu/obiektow objQtych sprzqtaniem.

10. Wykonawca zobowi^zuje si^ realizowac umow^ w sposob zgodny z ustaw^ z dnia 27 sierpnia 1997 r.

0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych.

11. Zamawiaj^cy w przypadku, gdy Wykonawca wyrazi takq woIq, nieodplatnie zapewni personelowi
Wykonawcy pomieszczenia na potrzeby zwi^zane z realizacji umowy. W przypadku, jesli udostqpnione
przez ZamawiaJicego pomieszczenie nie zapewni spetnienia wymagan ustawy, o ktorej mowa w ust.lO,

Wykonawca zobowiqzany b^dzie do zabezpieczenia innych pomieszczen we wlasnym zakresie.
12. Wykonawca zobowiizuje si^ do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu

czystoki i porz^dku w gminach (j.t.Dz.U.2019.2010) oraz uchwal gmin, na terenie ktorych b^dzie
wykonywana usiuga oraz szczegotowych zapispw dotyczicych segregacji odpadow, o ktorych mowa
w umowach na wywoz odpadow w lokalizaqi/lokalizaqach objptych sprz^taniem.

13. Wykonawca powierza/nie powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma
podwykonawcy/, cz^sc zamowienia wskazang w ofercie Wykonawcy ztozonej w zamowieniu
nr 25/pn/2019 pakiet , tj (jezeli dotyczy) [zostanie wypefnione stosownie do
tresci oswiadczema Wykonawqr w formularzu oferty na dany pakiet]
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14. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawq/ bqdz zrezygnowac
z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr 25/pn/2019 na pakiet

Zmiana b^dz rezygnacja winna nastqpic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem
przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego podwykonawcy
przy uwzgi^dnieniu postanowien §1 ust.15 oraz §la umowy -jezeii dotyczy.

Jezeii zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si^ na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych, w ceiu
wykazania spetniania warunku udziatu w post^powaniu, Wykonawca jest obowi^zany wykazac
Zamawiaj^cemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzieinie spelnia warunek
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat siQ w trakcie

post^powania o udzieienie zamowienia (zamowienie nr 25/pn/2019 pakiet ).
15. W zwiqzku z tym, iz usiuga obj^ta przedmiotem umowy b^dzie.wykonywana w miejscach podiegajqcych

bezposredniemu nadzorowi Zamawiajqcego, Zamawiaj^cy zqda, aby przed przystqpieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca, o iie sq juz znane, podat nazwy aibo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie ustugi. Wykonawca

zobowiqzuje si^ zawiadamiac Zamawiajqcego o wszeikich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazywac informacje na temat nowych

podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacji ustugi.

16. W zwiqzku z tym, iz zamowienie bidqce przedmiotem niniejszej umowy stanowi zamowienie zastrzezone

w rozumieniu art. 22 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (pzp), Wykonawca zobowi^zuje

sii w sposob ciigty w calym okresie realizacji umowy:

a) zachowac status podmiotu, o ktorym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp oraz

b) zachowac minimainy procentowy wskaznik zatrudnienia przez Wykonawcq osob niepetnosprawnych

w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu

osob niepetnosprawnych nie mniejszy niz 30% osob zatrudnionych przez Wykonawcq (warunek

zostal okreslony w oparciu o art. 22 ust.2a pzp).

17. Zamawiajicy na kazdym etapie realizacji umowy zastrzega sobie prawo skontroiowania spetniania przez

Wykonawci warunkow, o ktorych mowa w ust.16 iit.a iub iit.b, np. poprzez zazqdanie oswiadczenia

Wykonawcy w powyzszym zakresie. Powierzenie przez Wykonawcy wykonania cz^sci zamowienia

podwykonawcy/om nie moze prowadzic do obejscia wymogu, o ktorym mowa w ust.16; niniejsze

zastrzezenie nie dotyczy jednak czynnosci: fw przypadku pakietu I: czynnosci, o ktorych

mowa w CzQsci A zaf^czntka nr 1 do umowy w pkt III ppkt 4, pkt VI, pkt VII i pkt VIII; w przypadku

pakietu II: czynnosci, o ktorych mowa w Czqsci A zaiqcznika nr 1 do umowy w pkt VI i pkt VII.

18. W przypadku niespetnlania przez Wykonawcq jednego z warunkow, o ktorych mowa w ust.16 Iit.a iub

Iit.b, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do rozwi^zania umowy za wypowiedzeniem oraz do

naiiczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto umowy (§4 ust.l)

§la

1. Najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca Iub podwykonawca (w zaieznosci od tego, czy

dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawcy, czy podwykonawcy) przedtozy Zamawiajycemu (jednej

z osob, 0 ktorych mowa w §3 ust.2 umowy) pisemne oswiadczenie, iz osoby wykonujqce w ramach

niniejszej umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wyrnaga zatrudnienia na podstawie

umowy p pracy, bydy zatrudnione na podstawie umowy o pracy w rozumieniu kodeksu pracy w calym

okresie realizacji umowy. Oswiadczenie (kompietne oswiadczenie) winno zawierac rowniez imiy

i nazvyisko osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracy (iiczba osob nie moze bye mniejsza niz



Nr zamowienia: 25/pn/2019 wzor umowy (pakiet I i pakiet II)

wskazana przez Wykonawc^ w ofercie na dany pakiet zipzonej w zamdwieniu nr 25/pn/2019 na dany
pakiet) wraz ze wskazapiem wykonywanych przez dan^ osob^ czynnoki, rodzaju umowy o pracp,
doktadne okresienie podmiotu skladajqcego oswiadczenie, datQ ziozenia oswiadczenia oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy iub podwykonawcy.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji ww. oswiadczenia pod kqtem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracq w rozumieniu Kodeksu pracy.
Niezlozenie kompietnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawcq (Iub
podwykonawcy) uprawnia Zamawiajycego do skorzystania z prawa do rozwiqzania umowy
za wypowiedzeniem oraz do naiiczenia Wykonawcy kary umownej w wysokoki 20% wynagrodzenia
brutto umowy (§4 ust.1), jezeli Wykonawca (iub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego
terminu, nie ztozy) wymaganego kompietnego oswiadczenia.

2. Zamawiajycy zastrzega sobie nastypujyce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawcy
(iub podwykonawcy) wymagan o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien publicznych,
dokumentowanych za pomocy oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.l:
a) moziiwosc zydania poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o pracy zatrudnionego

pracownika;

b) moziiwosc zydania innych dokumentow, np. dokumentow potwierdzajycych optecanie sktadek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy (wraz
z informacjy o liczbie odprowadzonych sktadek) w postaci zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZDS Iub
dowodow potwierdzajycych zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczen;

-  zawierajycych informacje, w tym dane osobowe, niezbydne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy 0 pracy, w szczegolnoki imiy i nazwisko zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy
0 pracy, rodzaj umowy o pracy oraz zakres obowiyzkow pracownika.

c) moziiwosc zwrocenia sly do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powziycia wytpiiwosci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiajycemu na kazde wezwanie

Zamawiajycego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia speinienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy Iub podwykonawcy osob wykonujycych
w trakcie reaiizacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia

na podstawie umowy o pracy.

Wezwanie zostanie przekazane Wykonawcy za posrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany przez

Wykonawcy:

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

sly wszystkie czynnoki wykonywane w ramach przedmiotu umowy, ktore wskazanb w zatyczniku nr 1 do

umowy, wykonywane bezposrednip przez osoby sprzytajyce uczestniczyce po stronie Wykonawcy iub

podwykonawcy w procesie wykonywania usiugi objytej przedmiptem umowy, za wyjytkiem czynnoki,
0 ktorych mowa /w przypadku pakletu I: za wyjytkiem czynnosci, a ktorych mowa w Czqsd A
zai^cznika nr 1 do umowy w pkt III ppkt 4, pkt VI, pkt VII! pkt VIII; w przypadku pakietu II: za

wyjqtkiem czynnosci, o ktorych mowa w Czpsci A zai^cznika nr 1 do umowy w pkt pkt VI i pkt VII,
4. Zmiana osoby/osob wskazanych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust.l, jest moziiwa na wniosek

Wykonawcy (ust. 5) iub na wniosek Zamawiajycego (ust. 6) pod warunkiem speinienia przez nowe osoby

wymagan stawianych osobom sprzytajycym w zamowieniu nr 25/pn/2019, w tym wymogu zatrudniania

na podstawie umowy o pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Zmiana dokonywana jest w formie pisemnego

oswiadczenia Wykonawcy (Iub podwykonawcy) z podaniem danych nowej osoby przy zachowaniu

wymogow ust.l. Zmiana osob wymaga akceptacji ze strony Kierownika Dzialu Administracyjno-

Gospodarczego Slyskiego OW NFZ Iub osoby przez niego wskazanej. Akceptacja moze zostac wyrazona

na pismie iub za posrednictwem poczty e-maii: ..j

(P)
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5. Wykonawca uprawniony jest do ztozenia wniosku o dokonanie zmian w skladzie osob sprzgtaj^cych, przy
zachowaniu warunkow, o ktdrych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zmiana moze nastqpic po
uzyskaniu akceptacji Zamawiaj^cego, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ust. 7 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiaj^q^, niezaleznie od zapisow umowy dotyczqcych kar umownych, zastrzega sobie prawo zgdania
wymiany osob sprz^tajgcych w przypadku niezadowolenia z jakoki wykonywanej przez te osoby pracy
lub w przypadku naruszenia przez te osoby innych warunkow niniejszej umowy, w szczegolnosci
obowigzku zachowania tajemnicy, o ktorym mowa w §2a umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwiocznie uwzgl^dniac zgdania Zamawiaj^cego dotycz^ce sktadu grupy sprz^taj^cej,
w szczegolnosci w odniesieniu do pomieszczen zajmowanych przez dyrektorow/personel kierowniczy.

Zmiany winny nast^powac przy zachowaniu warunkow, o ktdrych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
7. Akceptacja, o ktdrej mowa w ust. 4, nie jest wymagana w przypadku petnienia tymczasowego zast^pstwa

osoby sprz^tajqcej. W takim przypadku wymagane jest jedynie podanie przez Wykonawca do wiadomoki

jednej z osdb wskazanych w §3 ust.l umowy: nazwiska osoby zastqpowanej i zast^pujqcej oraz terminu
obowiqzywania zastqpstwa. Po przestaniu informacji wymienionych w zdaniu poprzedzajqcym,
Wykonawca zobowiqzany jest upewnic siq, iz informacje te do Zamawiajqcego dotarly. Zamawiaj^cy ma

prawo nie wyrazic zgody (w formie oswiadczenia przeslanego faksem lub e-mailem) na wskazan^ przez

WykonawcQ osob^, ktdra ma pelnic zast^pstwo. W przypadku braku zgody Wykonawca zobowigzany jest

niezwiocznie zaproponowac inna osob^. W sytuacji, gdyby zast^pstwo miato trwac dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca zobowigzany jest zaproponowac nowa osoba zatrudniona na umowa o praca w rozumieniu

kodeksu pracy przy zachowaniu zasad opisanych w niniejszym paragrafie.

§2

brzmienie ust. 1 dotvczace pakietu I:

1. Wykonawca zobowiazuje sia do realizacji ustugi sprzatania obiektu potozonego w Katowicach przy

ul. Kossutha 13 od poniedziatku do piatku w godzinach od 16.00 do 7.00 (po opuszczeniu pomieszczen

przez pracownikdw Zamawiajacego), za wyjatkiem pomieszczen szczegdinych wymienionych

w zataczniku nr 3 do umowy [zafqcznik zostanie przygotowany przed zawarciem umowy],

w ktdtych ustuga sprzatania Wykonawca zobowiazuje sia wykonywac wytacznie podczas obecnosci

pracownikdw Zamawiajacego, tj. od poniedziatku do piatku w godzinach od 8.00 do 16.00.

brzmienie ust 1 dotvczace oakietu II:

1. Wykonawca zobowiazuje sia do realizacji ustugi sprzatania:

- Delegatur - od poniedziatku do piatku w godzinach od 7.00 do 19.00;

- Punktdw Obstugi - od poniedziatku do piatku w godzinach od 8.00 do 16.00.
ust. la dotvczv oakietu I:

la. Wykonawca zobowiazuje si^ zapewnic w godzinach pracy Zamawiajacego, tj. od 8.00 do 16.00,

od poniedziatku do piatku, w obiekcie przy ul. Kossutha 13 w Katowicach - 2 osoby sprzatajace,

ktdre to osoby b^da wykonywac czynnoki o charakterze biezacym, opisane w Cz^sci A pkt V zatacznika
nr 1 do umowy, a koordynowane ustnymi poleceniami iub zaieceniami Zamawiajacego.

2. W sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, nie cz^sciej niz dwa (2) razy w okresie trwania umowy, na

wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje sia podwoic sktad osob sprzatajacych w obiekcie przy

ul. Kossutha 13 w Katowicach [dotyczy pakietu I]I w danym obiekcie objatym umowa [dotyczy pakietu

II] maksymalnie w ciagu trzech (3) godzin od chwili telefonicznego lub faksowego zgtoszenia (pod

numer telefonu: lub pod numer faksu: ). Maksymalny czas zaangazowania dodatkowej

ekipy spt^ataj^cej wyniesie kazdorazowo cztery (4) godziny liczac od chwili pojawienia sia dodatkowych

osob w danym obiekcie I przystapienia do prac.
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Podwojenie sWadu osob sprzgtaj^q^ch nie generuje dodatkowych kosztow po stronie Zamawiajgcego
(jest zapewnione w ramach wynagrodzenia umowy).

W przypadku pakietu II podwojenie skladu dwa (2) razy w okresie tiwania umowy dotyczy kazdego
z obiektow [zdanie niniejsze dotyczy pakietu II].

3. Wykonawca zobowi^zuje si^ zapewnic czysty 1 estetyczny ubior osob wykonujqq^ch czynnoki sprzqtania.
4. Wykonawca podejmie wszelkie srodkl wobec osob sprz^tajqcych 1 nadzorujqcych w ceiu zapewnienia

wykonywania czynnoki objqtych zakresem niniejszej umowy z nalezyt^ starannokl^ 1 przy zachowaniu
wysokiej jakokl swiadczonych usiug.

5. Wykonawca ponosi calkowlt^ odpowiedzialnosc wzgi^dem Zamawiaj^cego, pracownikow Zamawiajqcego

oraz osob trzecich za dziatania lub zanlechania swojego personelu lub Innych osob, bgdz podmlotow,

z pomocq ktorych lub przy udzlale ktorych wykonuje umow^.

6. W pierwszym dniu swiadczenia usiugi, w siedzibie przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (pakiet I) /

w siedzibie kazdej z Delegatur (pakietII) o6b^6z\e siQ spotkanie osob, ktore b^dg wykonywac czynnosci

sprzqtajqce (obecnosc konkretnych osob zgodnie z wykazem osob, o ktorym mowa w §la ust.l umowy)

z przedstawicielem Zamawiajgcego wskazanym w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiaj^cy wskaze Wykonawcy

godzin^ oraz dokladne miejsce spotkania za posrednictwem poczty elektronicznej e-maii:

7. Podczas spotkania, o ktorym mowa w ust. 6, wskazane osoby, ktore b^d^ wykonywac czynnosci

sprz^tajqce, przedtoz^ oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci. Wzor Oswiadczenia

0 zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zatqcznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

Obowiqzek ziozenia powyzszego oswiadczenia spoczywa na kazdej osobie sprz^taj^cej, ktora w toku

reaiizacji umowy b^dzie wykonywac czynnosci sprz^tania.

§2a

Umowa o zachowaniu Doufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udziaf w reaiizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy nadzoruj^ce

umowQ, a takze maj^ce bezposredni dost^p do, urzqdzeh, pomieszczeh Zamawiajqcego w zwiqzku

z reaiizacji niniejszej umowy, zobowiqzane si do zachowania w tajemnicy wszelkich informaqi poufnych

dotyczicych Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych,

danych osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizaqi umowy niezaleznie

od form przekazania tych informacji oraz ich zrodfa. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy

rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi postuguje siq wykonujqc obowiqzki 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

poufnoki w NFZ stanowlica zafjcznik nr 4 do ninieiszei umowv.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania poufnosci,

o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuaqi, gdy zachodzi przestanki do zfozenia

takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiajqcego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci i na

zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnoki w NFZ, a takze do powiadomienia stosownych

organow. Wzor Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania poufnosci stanowi zat^cznik do Umowy

0 zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiajqcego zobowiqzane sq do zachowania w tajemnicy inforrnacji zastrzezonych przez

Wykonawcy jako tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach , przewidzianych

w obowiqzujqcych przepisach uzyskanych w trakcie reaiizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych

informacji oraz ich zrodta. //
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4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si^ z klauzulq informacyjng dotycz^cq RODO oraz ze wypelnil pbowi^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.

*RODO - ro^oT^d^etiie Varlatnsntu R^uropejskugo i 20161679 t^dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochvot^
osob fttQicspijch IV ^icis^ku s^prs^etmrsiattiem danjch osobowych i m sprawie swobodnego pnppijwu takich danych oras^ ucJylenia
dyrekywy 95!46fWE (ogolne rospor^pds^enie o ochronie danych) (Df^. Ur;(. UE L119 04.05.2016).

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

0 zobowigzaniu do zachowania poufnosci stanowi zaiacznik nr 5 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikow Wykonawcy (podwykoriawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedklada jednej z osob,
0 ktorych mowa w §3 ust.2 umowy, niezwiocznie po zawarclu umowy.

§3

1. Ze strony Zamawiajqcego bezposredni^ kontroip i nadzor nad prawidlowym przebiegiem realizacji

umowy sprawowac b^dzie: , teiefon kontaktowy , faks

, adres e-maii: /w tym miejscu zostanq wymienione osoby nadzorujqce kazdq
z lokallzacji w ramach danego pakietu/.

Osoby te s^ upowaznione i jednoczesnle zobowiqzane, w szczegoinosci do:

1) statego nadzorowania realizacji umowy w ramach danej lokallzacji,

2) biezqcego codziennego kontroiowania jakosci swiadczonych ustug oraz wywi^zywanla sip

przez osoby sprzqtaj^ce z obowi^zkow przyjptych przez Wykonawcp,

3) ewidencjonowania przypadkow niewykonania lub nienaieiytego wykonywania umowy przez

Wykonawcq w ksi^zce raportow,

4) informowania Kierownika Dziatu Administracyjno-Gospodarczego lub innej wskazanej przez

niego osoby o wszeikich nieprawidtowosciach lub probiemach zwiqzanych z realizacji

umowy,

5) wnioskowania do Zamawiajqcego o naiiczenie kar umownych,

6) comiesiicznego potwierdzania (lub kwestionowania) prawidtowej realizacji umowy

z uwzgiidnieniem wpisow w ksiqzce raportow.

Kazda z wyzej wymienionych osob jest rowniez odpowiedziaina za biezqce uzgadnianie

z przedstawicieiem Wykonawcy planu sprz^tania obiektow w danym miesi^cu lub kwartale przy

uwzgiidnieniu zapisow zat^cznika nr 1 do umowy.

2. Osoby wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu swoje dzlalania konsuituji z Kierownikiem Dziatu

Administracyjno-Gospodarczego lub wskazani przez niego osob^.

3. Ze strony Wykonawcy bezposrednii kontroip i nadzor nad prawidtowym przebiegiem realizacji catej

umowy sprawowac bqdzie: , teiefon kontaktowy , faks , adres

e-maii:

3a. Osoba wymieniona w ust.3 obowiqzana jest na biezqco zaznajamiac sip z wpisami w ksigzce raportow,

ustaiac plan sprzqtanta obiektow i utrzymywac staty kpntakt z osobami wskazanymi w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

4. Nieprawidtowosci i probiemy zwi^zane z reaiizaqi umowy oraz wszeikie inne uwagi istotne dia

prawidtowego wykonywania umowy, osoby wymienione w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu winny

odnotowywac w ksi^zce /-aportoV prowadzonej dia obiektu/kazdegp z obiektow.

5. Wpisy dokonane przez osoby kontroiujpce i nadzorujpce ze strony Zamawiajpcego w formie uwag,

poieceh, czy jakiejkoiwiek innej fornnie, powinny bye niezwiocznie uwzgipdniane przez Wykonawcp w
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zakresie swiadczonych uslug. Wpisy w ksiqzce raportow winny bye na biez^co analizowane

i w zaieznoki od ich charakteru uwzglqdniane lub egzekwowane przez Strony umowy.
6. W kwestii naliczania kar umownych Strony przyjmuj^ nast^puj^cy tryb post^powania: w przypadku

stwierdzenia niewykonania lub nienaiezytego wykonania jakiejkolwiek czynnosci sprz^tania objqtej

przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiajgcy wezwie WykonawcQ drogq pisemnq lub faksem

do niezwioeznego wykonania lub poprawienla jakoki wykonanej usiugi (usuni^cia nienaiezytego

wykonania) 1 wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. Fakt ten oraz sposob wykonania polecenia

zostanie dodatkowo odnotowany w ksi^zce raportow. Wykonawca ma mozliwosc osobistego

zweryfikowania sytuacji poprzez niezwtoczne (nie pozniejsze niz w terminie wyznaczonym

do wykonania lub poprawienla jakosd wykonanej ustugi) przybycie na miejsce zdarzenia. Nieusuni^cie

niewykonania lub nienaiezytego wykonania ustugi we wskazanym terminie spowoduje naliczenie

stosownej kary umownej w trybie okreslonym w §5 umowy. Pomimo naliczenia kary umownej

Wykonawca zobowiqzany jest usungc niewykonanie lub nienalezyte wykonanie. Dalsze nieusuniqcie

niewykonania lub nienaiezytego wykonania przez Wykonawca spowoduje naliczenie dodatkowej kary

umownej w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu danej czynnosci.

7. Strony zastrzegaj^ sobie mozliwosc zmiany osob wymienionych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu.

Zmiana taka wymaga dia swej skutecznosci jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia

skierowanego do drugiej Strony umowy.

§4

Wvnaarodzenie. Sposob zaplatv

1. Z tytUtu realizacji niniejszej umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto

w wysokosci zt (stownie: ztotych brutto), w tym 23% podatek

VAT.

W przypadku niezrealizowania petnego zakresu umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie

w wysokosci odpowiadaj^cej faktycznie zrealizowanemu zakresowi ustug. W przypadku, o ktorym mowa

w ust.2 lit. a rozliczenie nast^pi z uwzgl^dnieniem zasady, iz 1 dzien wykonywania ustugi w danym

obiekcie (lokalizacji) rowna siq 1/20 miesiqcznej ceny netto podanej dIa danego obiektu (lokalizacji),
przy czym przyjmuje si^, iz rozliczenie obejmie tyiko petne dni.

2. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l, wynika z zat^cznika nr 2 do umowy - kalkulacja cenowa

(sporz^dzonego w opardu o formularz kalkulacja cenowa na dany pakiet) \ obejmuje:

brzmienle dIa pakietu I:

a) swiadczenie ustug sprzqtania, o ktorych mowa w pkt I zat^cznika nr 2 do umowy: zt brutto;

b) dodatkowe osobogodziny sprzqtania, o ktorycti mowa w pkt II zatqcznika nr 2 do umowy: zt

brutto/200 osobogodzin;

c) ustugi polegaj^ce na akrylowaniu wyktadzin PCV, o ktorych mowa w pkt III zat^cznika nr 2 do

umowy: zt brutto/ 1000 m^.

brzmienle dIa pakietu II:

a) swiadczenie ustug sprzqtania, o ktorych mowa w pkt I zat^cznika nr 2 do umowy: zt

brutto;

b) dodatkowe osobogodziny sprzgtania, o ktorych mowa w pkt II zatqcznika nr 2 do umowy: zt

brutto/100 osobogodzin;

c) ustugi polegaj^ce na akrylowaniu wyktadzin PCV, o ktorych mowa w pkt III zatgcznika nr 2 do

umowy: zt brutto/ 500 m^.



Nr zamowienia: 25/pn/2019 wzor umowy (pakiet I i pakiet II)

3. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l, obejmuje wszelkie koszty, optaty i podatki zwiqzane
z  realizacjq umowy, w tym rowniez koszty uzytych srodkow czystoki, artykutow higienicznych
(toaletowych) oraz koszt ewentualnego podwojenia sktadu osob sprzqtajqcych na wniosek
Zamawiaj^cego, koszt dodatkowych osobogodzin sprzqtania, koszt akrylowania.

4. Zaptata wynagrodzenia z tytulu sprzqtania, o ktorym mowa w ust. 2 lit. a niniejszego paragrafu b^dzie
nast^powata miesi^cznie z dotu na podstawie faktury VAT, w formie poiecenia przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni liczqc od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Podstawq dia uruchomienia ptatnoki bqdzle
pisemny protokol sporzqdzony przez Wykonawcq. Po uplywie danego mlesi^ca, Wykonawca przesle
Zamawlajgcemu protokot za posrednictwem faksu na numer: W terminie 3 dni od dnia

otrzymania niniejszego protokotu Kierownik Dzialu Administracyjno-Gospodarczego lub wskazana przez
niego osoba w porozumieniu z osobami wskazanymi w §3 ust. 1 umowy, wystawi ocen^ jakoki
sprzqtania za dany miesiqc. Negatywna ocena nie wstrzymuje ptatnosci.

4a. Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc rozliczania si^ miesiqcami kalendarzowymi. W tej sytuacji pierwsza
ptatnosc oraz faktura VAT obejmie okres od dnia rozpocz^cia swiadczenia ustugi do konca miesigca
kalendarzowego, w ktorym swiadczenie ustugi zostato rozpoczqte. Zaptata nastqpi zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu.

5. Zaptata wynagrodzenia z tytutu wykorzystania dodatkowycti osobogodzin sprz^tania, o ktorych mowa
w ust. 2 lit. b niniejszego paragrafu, b^dzie nast^powata z dotu na podstawie faktury VAT, w formie
poiecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni
liczqc od dnia otrzymania przez Zamawiajqcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, na podstawie
pisemnego potwierdzenia przez Kierownika Dziatu Administracyjno-Gospodarczego lub wskazanej przez
niego osoby prawidtowej realizacji umowy w tym zakresie, na podstawie faktycznej llczby
wykorzystanych osobogodzin. Strony zgodnie przyjmujq, iz ptatnoki z tytutu wykorzystanych
osobogodzin b^d^ rozliczane miesiqcznie (miesigc kalendarzowy).

6. Zaptata wynagrodzenia z tytutu skorzystania przez Zamawiajgcego z dodatkowej ustugi, o ktorej mowa
w ust. 2 lit. c niniejszego paragrafu, bqdzie nastqpowata kazdorazowo po jej wykonaniu, na podstawie
faktury VAT, w formie poiecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
w terminie do 30 dni liczqc od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
VAT. Podstawq dokonania ptatnosci bqdzie protokot wykonanych prac podpisany przez Kierownika Dziatu
Administracyjno-Gospodarczego lub wskazanq przez niego osobQ w porozumieniu z osobami wskazanymi
w §3 ust. 1 umowy.

7. Wykonawca winien wpisac na fakturze nast^pujqce dane, a takze - jezeli dotyczy - zapis o mechanizmie
podzielonej ptatnoki: Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibq w Warszawie ul. Grojecka 186,
02-390 Warszawa, NIP: NIP: 1070001057, Odbiorca i ptatnik faktur VAT: Sl^ski Oddziat Wojewodzki NFZ
z siedzibq w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

8. Suma faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy uwzgl^dnieniu wartoki

wyszczegolnionych w ust.2 niniejszego paragrafu.

9. Zamawiaj^cy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaptacie wynagrodzenia, liczone od
dnia nast^pnego, po dniu w ktorym zaptata mlata bye dokonana po otrzymaniu pisemnego wezwania do
zaptaty.

10. Za datq dokonania ptatnosci wynagrodzenia uznaje si^ dzieh obci^zenia rachunku Zamawiajqcego.
11. Pi^eniesienie wierzytelnoki wynikajqcych z niniejszej umowy przez Wykonawcy na osob^ trzeci^

wymaga pisemnej zgody Zamawiajqcego pod rygorem niewaznosci.
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12. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, do cen netto
podanych w zaiqczniku nr 2 do umowy, zostanie doliczona stawka podatku VAT obowiqzujqca na skutek
wprowadzonej zmiany.

J  Jezeli zmiana stawki podatku VAT b^dzie oznaczata zwiqkszenie wynagrodzenia brutto umowy,
Zamawiajqqr zastrzega sobie prawo skrocenia terminu realizacji umowy w przypadku nieposiadania
stosownego zabezpieczenia w srodkach finansowych. W takiej sytuacji termin realizacji umowy zakonczy
si^ z dniem, w ktorym suma platnoki brutto wynikajqcych z faktur VAT z tytutu sprzqtania, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, osi^gnie lub zblizy si^ do kwoty brutto wskazanej w ust.l
niniejszego paragrafu.

W przypadku skrocenia terminu realizacji umowy, rozliczenie za wykonany zakres usiug nastqpi przy
zachowaniu zasad wynikajqcych z ust.l zd.2 i zd.3 niniejszego paragrafu.
Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia brutto umowy
oraz kalkulacji cenowej (zal^cznik nr 2 do umowy) lub skrocenia terminu realizacji umowy zostanie
wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia
w zycie zmiany stawki podatku VAT.

13. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie brutto umowy okreslone w ust.l, nie narusza przepisow

ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimainym wynagrodzeniu za prac^ oraz niektorych

innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2177).

14. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu s^ przepisy dotyczqce centralnego rejestru podatnikow VAT (tzw.

biala lista) wprowadzonego ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarow

i usiug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018).

§5

Karv umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy b^dzie mlat prawo do

obci^zenia Wykonawcy karq umown^ w wysokosci:

a) 100,00 zl za kazdy dzieh opoznienia - w sytuacji niedotrzymania terminu wskazanego w § 1 ust.3

uhnowy;

b) 100,00 zl za kazde zdarzenie niewykonania lub nienalezytego wykonania ktorejkolwiek z czynnosci

sprzgtania, ktore winny bye wykonywane przez Wykonawcq z czqstotliwokiq raz dziennie

w pomieszczeniach biurowych iub socjainych;

c) 100,00 zf za kazde zdarzenie niewykonania iub nienalezytego wykonania ktorejkolwiek z czynnoki

sprzqtania, ktore winny bye wykonywane przez Wykonawcy z cz^stotliwoscig raz dziennie

w toaletach iub ciqgach korytarzowych i na klatkach schodowych;

d) 200,00 zf za kazde zdarzenie niewykonania lub nienalezytego wykonania ktorejkolwiek z czynnosci

sprz^tania, ktore winny bye wykonywane przez Wykonawcq z cz^stotliwosciq raz w tygodniu, trzy

razy w tygodniu, w konkretnym terminie uzgodnionym w planie sprzqtania obiektow,

e) 1.000,00 zl za kazde zdarzenie niewykonania lub nienalezytego wykonania ktorejkolwiek z czynnosci,

ktora winna bye wykonywana przez Wykonawcy cztery razy w roku, trzy razy w roku, w konkretnym

terminie uzgodnionym w planie sprzptania obiektow,

f) 500,00 z\ za kazde zdarzenie niewykonania lub nienalezytego wykonania ktorejkolwiek z czynnoki,

ktora winna bye wykonywana przez Wykonawcy jeden raz w miesi^cu lub jeden raz na 3 miesl^ce,

w konkretnym terminie uzgodnionym w pianie sprz^tania obiektow, w szczegolnoki:

- generalne sprzqtanie polegajqce na zamiataniu oraz umyciu podtog po wysuni^ciu/ odsuni^ciu

szaf, szafek, kontenerkow, biurek, krzesel i innego sprz^tu w sprz^tanych pomieszczeniach;

- wycieranie powierzchni lamp oswietleniowych, tam, gdzie jest to mozliwe;

- konserwacja podtog (pastowanie, froterowanie wraz z doczyszczaniem);
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- wycieranie krat i wywietrznikow;

- odmrazanie i mycie lodowek.

g) 500,00 zl za kazda zdarzsnie niewykonania lub nienatezytego wykonania ktorejkolwiek z czynnosci,
ktore winny bye wykonywane przez Wykonawcq z cz^stotliwoki^ innq niz okreslona pod lit. 6d b do
f, w konkretnym termlnie uzgodnionym w planle sprzqtania obiektow.

h) 100,00 zi za kazdy stwierdzony brak ktoregokolwiek ze srodkow wymlenionych w §1 ust. 4 umowy;
I) 100,00 zi za kazdy przypadek niewykonania usiugi, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 umowy, w stosunku

do terminu okresionego na podstawie § 9 ust. 3 umowy;
j) 50,00 zi za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umow^ o pracQ osoby wykonuj^cej czynnosci, co

do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu
kodeksu pracy;

k) 100,00 zi za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w §la
ust.2 lit. a iub lit. b umowy, w odniesieniu do danej osoby (pracownika);

1) 500,00 zi za kazdg rozpocz^tq godzinQ opoznienia w stosunku do terminu, o ktorym mowa w §2
ust.2 umowy (3 godziny).

2. W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie wystarcza na pokrycie powstatej szkody,
Zamawiaj^cy moze zqdac od Wykonawcy odszkpdowania uzupelniajqcego.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu karq umownq w terminie 14 dni iiczqc od daty otrzymania
wezwania do zaptaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiajqcy moze potr^cic
naiezn^ mu kar^, jak rowniez naiezne mu odsetki od kary, z dowoinej naieznosci Wykonawcy, jak^
ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegoinosci z wynagrodzenia).

§6

Zabezpieczenie nalezvteao wvkonania umowv

1. Wykonawca wniosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoki zi
(slownie: ztotych), tj. 10% ceny oferty, w formie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowac

wyptacenia kwot zabezpieczenie Zamawiajqcemu od badania zasadnosci z^dania wyptaty przez

wystawc^ dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowy i nieodwotalny.

3. W trakcie reaiizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jednq iub kiika
form, 0 ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh pubiicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ciqgloki zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci. 0 zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiqzany jest
poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie

wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

4. Zwrot i roziiczenie zabezpieczenia dokonane zostanq zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamowieh

pubiicznych. Zamawiaj^cy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni liczqc
od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiaj^cego za naiezycie wykonanq, co winien potwierdzic
protokof koncowy podpisany przez przedstawicieii obu Stron umowy, tj. ze strony Zamawiaj^cego -
przez Kierownika Dziatu Administracyjno-Gospodarczego lub wskazanq przez niego osobq; ze strony

Wykonawcy - przez osob^ wskazan^ w § 3 ust. 3 umowy.

5. W okresie przysluguj^cym Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajqcy nie moze zostac pozbawiony moziiwosci wystqpienia z roszczeniem z tytutu zabezpieczenia,

jezeli zdarzenie uzasadniajgce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczenia Qezeii
zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).
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§7

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cvwilnei

1. Wykonawca zobowiqzuje siq do ubezpieczania odpowiedzialnoki cywilnej z tytulu wykonywania niniejszej
umowy w sposob ciggty przez caly okres obowi^zywania umowy, w zakresie opisanym w niniejszym
paragrafie, pod tygprem rozwi^zania umowy za wypowiedzeniem. Wykonawca oswiadcza,
iz dokument potwierdzaj^cy ww. ubezpieczenie dotyczy wvlacznie dzialainoki zwi^zanej z przedmiotowg
umow^.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnoki cywilnej z tytulu wykonywania
niniejszej umowy na podstawie dokumentu nr z dnia (waznego w okresie od ... do ....)
na sum^ ubezpieczenia dia zakresu podstawowego i dodatkowych klauzul nie nizszq niz zl
[1.000.000 zl - pakiet I/500.000 zi - pakiet II], z wtaczeniem:

a) odpowiedzialnoki cywilnej deliktowej i kontraktowej;

b) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wynikle z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub usiug powstate
po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac lub ustug;
c) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w rzeczach znajduj^cych si? w pleczy, pod dozorem lub kontrolq
ubezpleczajqcego;

d) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w rzeczach stanowiqcych przedmiot obrobki, naprawy, kontroll,
czyszczenia lub innych podobnych czynnoki;

at. e -jezeii umowQ reaiizowaii rowniez podwykonawcy:
e) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstate w zwl^zku z wykonywaniem czynnosci, prac lub ustug
przez podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowl^zuje sIq przedtozyc Zamawlajqcemu do wglqdu oryginat dokumentu, o ktorym mowa
w ust. 2, najpozniej w dniu zawarcia umowy.

4. Wykonawca bez zgody Zamawiaj^cego nie moze dokonywac zmian w warunkach ubezpieczenia OC.
5. Brak waznego ubezpieczenia OC spetniajqcego wymagania okreslone w ust.l i ust.2 niniejszego

paragrafu, w okresie trwania niniejszej umowy, uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z prawa do
rozwiqzania umowy za wypowiedzeniem oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 umowy.

§8

Termin reaiizadi umowv

brzmienie ust. 1 dotvczace oakietu I:

1. Wykonawca zobowiqzuje si^ wykonywac umow^ przez okres 12 miesiqcy, tj. od dnia 01.03.2020 r. do

dnia 28.02.2021 r., z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy zawarcie umowy nastqpi w dniu 01.03.2020 r.
lub pozniej, zamowienie b^dzie wykonywane przez 12 miesl^cy licz^c od dnia nast^pnego po dniu
zawarcia umowy.

brzmienie ust. 1 dotvczace oakietu II:

1. Wykonawca zobowi^zuje si^ wykonywac umow^ przez okres 11 miesiqcy, tj. od dnia 01.04.2020 r. do

dnia 28.02.2021 r., z zastrzezeniem, Iz w przypadku, gdy zawarcie umowy nastqpi w dniu 01.04.2020 r.
lub pozniej, zamowienie b^dzie wykonywane przez 11 miesi^cy licz^c od dnia nast^pnego po dniu
zawarcia umowy.

2. Zakohczenie realizacji umowy zostanie potwierdzone przez Strony protokotem kohcowym, o ktorym
mowa w §6 ust. 4 umowy.
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ust 3 i 4 dotycz^ pakietu II:

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wylqczenia z zakresu umowy obiektow Delegatur i/lub obiektow
Punktow Obslugi w sytuaqach uzasadnionych potrzebami Zamawiaj^cego (np. likwidacja siedziby
Delegatury lub PO w danym pbiekcie), Wytqczenie winno nastqpic w drodze 30-dniowego
wypowiedzenia ziozonego Wykonawcy na pismle. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do kalkulacji cenowej zamieszczonej w zaiqczniku nr 2
do umowy przy zachowaniu zasad wynikaj^cyeh z §4 ust.l zd.2 i zd.3 umowy.

4. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmiany miejsca swiadczenia usiug w obiektach Delegatur i/lub
w obiektach Punktow Obstugi w granicach danej miejscowoki w sytuacjach uzasadnionych potrzebami
Zamawiaj^cego, np. zmiana adresu siedziby Delegatury iub PO. 0 zamiarze dokonania zmiany
w powyzszym zakresie Wykonawca zostanie poinformowany na pismie ze wskazaniem dnia, od ktorego
zmiana winna obowiqzywac. Pisemna informacja winna zostac ztozona Wykonawcy nie pozniej niz na 30
dni przed wskazan^ dat^ obowi^zywania zmiany. Zmiana wymaga potwierdzenia w drodze pisemnego
aneksu do umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie nowego obiektu zostanie proporcjonainie
zmniejszone iub zwipkszone odpowiednio do zmniejszenia lub zwi^kszenia powierzchni nowego obiektu
w stosunku do obiektu poprzednio sprzqtanego z zastrzezeniem zdania ponizszego.
Jezeii Zamawiaj^cy nie bpdzie posiadal odpowiedniego zabezpieczenia w srodkach finansowych na
zwipkszenie wynagrodzenia, Zamawiajgcy skorzysta z procedury, o ktorej mowa w ust.3 w odniesieniu
do danego obiektu.

5. Zamawiajqcy uprawniony jest do skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy za
wypowiedzeniem oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
umowy brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku zaistnienia jednej z ponizszych
okoiicznoki:

a) w przypadku, o ktorym mowa w §1 ust. 18 umowy;

b) w przypadku, o ktorym mowa w §la ust.l umowy;

c) w przypadku, o ktorym mowa w §7 ust.5 umowy;

d) jezeii niewykonanie iub nienaiezyte wykonanie umowy wystqpi co najmniej czterokrotnie w danym
miesiqcu;

e) jezeii w trakcie realizacji umovyy wysokosc kar umownych naiiczonych Wykonawcy przekroczy kwot^
10.000,00 zk

6. W przypadku skorzystania z prawa do rozwigzania umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust.5,
rozwiazanie umowy przez Zamawiajacego winno nastapic z zachowaniem 30-dniowego terminu

wypowiedzenia ztozonego Wykonawcy pod rygorem niewaznosci na pismie ze wskazaniem uzasadnienia

rozwiazania umowy.

7. Zamawiajacy uprawniony jest do skorzystania z prawa do rozwiqzania umowy bez wypowiedzenia

poprzez pisemne oswiadczenie ziozone Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokoki 20% wynagrodzenia umowy brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku
zaistnienia jednej z ponizszych okoiicznosci:

a) \_dotyczy pakietu I]: w przypadku, gdy opoznienie w przystapieniu do realizacji umowy w stosunku do

terminu rozpoczQcia swiadczenia ustugi wynikaj^cego z ust.1, trwa dtuzej niz 5 dni;

[dotyczy pakietu II]: w przypadku, gdy opoznienie w przystapieniu do realizacji umowy w wi^cej niz 2

(dwoch) obiektach w stosunku do terminu rozpocz^cia swiadczenia usiugi wynikajgcego z ust.l, trwa

diuzej niz 5 dni;

b) w przypadku zaprzestania wykonywania umowy w catosci iub w cz^sci przez okres dtuzszy niz 5 dni.



Nr zamowienia: 25/pn/2019 vvzdr umowy (pakiet I i pakiet II)

W sytuacjach opisanych w ust.7 Zamawiaj^cy uprawniony jest rowniez do powierzenia yvykonywania
usiug innemu podmiotowi na okres 30 dni i obci^zenia Wykonawcy kosztami powierzonych ustug.

8. W przypadku rozwiqzania umowy, Wykonawcy bqdzie przystugiwala wyi^cznie czqsc wynagrodzenia za
faktycznie wykonane ustugi do dnia rozwiqzania umowy, przy zachowaniu zasad wynikaj^cych

,  z §4 ust.1 zd.2 i zd.3 umowy, pomniejszona o wartosci kar umownych naleznych Zamawiajqcemu na
podstawie niniejszej umowy

§9
Akrvlowanie

1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^zuje si^ zapewnic dodatkowo, na wniosek
Zamawiajqcego, wykonanie ustugi polegaj^cej na akrylowaniu wykladzin podlogowych PCV [dotyczy
obu pakietow],

2. Maksymalna tqczna powierzchnia wyWadziny przeznaczonej do akrylowania wynosi: m^ [pakiet
I - max. 1000 m^, pakiet II - max. 500 m^].

3. Kazdorazowa potrzeba skorzystania z ww. ustugi b^dzie zgtaszana Wykonawcy przez Zamawiaj^cego za
posrednictwem poczty eiektronicznej na adres e-mail: Konkretny termin/terminy
wykonania ustugi, a takze inne szczegotowe kwestie dotyczqce m.in. zakresu, iokaiizacji etc., b^d^
kazdorazowo ustalane pomi^dzy osobami, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3 niniejszej umowy.

4. Wykonawcy nie przystugujq zadne roszczenia z tytutu niewykotTystania przez Zamawiajgcego cz^ki iub
catoki ustugi akrylowania.

§ 10

Mechanizm podzielonel otatnosci — iezeli dotvczv

1. Zamawiajqcy oswiadcza, ze b^dzie reaiizowat ptatnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzieionej ptatnoki tzw. split payment, wytqcznie przy ptatnosciach bezgotowkowych - polecenie

przeiewu iub polecenie zaptaty, jezeli umowa dotyczy towarow iub ustug wymienionych w zatqczniku
nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz.U.2018 poz.2174).

2. Mectianizm podzieionej ptatnosci nie b^dzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci iub zdarzenia

pozostajqce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia

zwoinione z VAT iub opodatkowane stawkg 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod^ na dokonywanie przez Zamawiajqcego ptatnosci w systemie

podzieionej ptatnoki.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawipnycli przez Wykonawcy

fakturacti jest roziiczeniowym rachunkiem firmowym - ractiunek VAT.

§11

Postanowienia koncowe

1. Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku udzieienia zamowienia pubiicznego w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznycti.

2. W sprawacti nieureguiowanycti niniejszq umow^ zastosowanie maj^ przepisy ustawy Prawo zamowien

pubiicznych oraz ustawy Kodeks cywiiny.

3. Wszeikie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznoki,

z uwzgiqdnieniem wyjqtkow od tej zasady przewidzianych w niniejszej umowie.

4. Wszeikie spory zwi^zane z reaiizacjq umowy rozstrzyga s^d wtakiwy wedtug siedziby Zamawiajqcego.

o
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5, Umowa b^dzie- realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy ziozonq w zamowieniu nr 25/pn/2019 na
pakiet

6, Umow^ sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, dwa Zamawiajqcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

/ / / X

|C AP y^/ J / / N 4 n E E L ̂  m

/ /^^os/Kania/
micziwch 1/

Slqskiego Oddzijitu Wojewdclzkicgo
^^^arzynaKliS NarodowegoFuWusa^clrowiaWKmowicachj^ a 'flS''

Krzysztof Wojcik

§l#:jegoj<w^"r^a w Katowicach KIEROWNIK
•v-efi.0 Dzialu Planowahia.i Analiz Hkoiu)
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCIW NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy;

Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddziaiem Wojewddzkim z siedzib^ w Katowicach przy ul. Kossutha 13,
reprezentowanym przez:

- Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala: na podstawie pebiomocnictwa nr z dnia (kopia
w zal^czeniu), zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

z siedzib^ w adres: , wpisanym do , pod nurtierem

; NIP: , REGON: , wysokosc kapitahi zakladowego:

zl /jezeli dotyczy/,

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

o tresci nastfpuj^cej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktdrej przedmiotem jest ustuga -

/tu nastqpi wskazanie odpowiednio do pakietu/, zwanej dalej „umow4 podstawow^",

Strony w celu wlasciwej ochrony danych poufiiych udost^pnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy

podstawowej postanawiaj^, co nast?puje:

§1

Ilekroc w niniejszej umowie U2yte zostaj^ wyrazy „Informacje Poufiie" oznaczaj^ one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane w irmy sposdb, dotycz^ce

spraw, planow dzialalno^ci Zamawiaj^cego lub przedsi?wzi?c Zamawiaj^cego zwi^zanych 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, ktdre zostaly utrwalone

w uzgodnionej przez strony formie.

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

§2

1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufhych Wykonawca zobowiizuje si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych, niezalemie od formy, w jakiej zostaly mu

przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufiiych wylicznie na u^tek prowadzonej wspoipracy w zakresie realizacji

umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych Informacji

Poufiiych w czasie, gdy znajduji si? one w posiadaniu Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufiiych wylicznie osobom bioricym udzial w realizacji umowy podstawowej ze

strony Wykonawcy, ktdrym informacje te si niezb?dne dla prawidlowej realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania os6b, o ktdrych mowa w §2 ust.l pkt 4 niniejszej umowy, o poufhym charakterze

udost?pnianych i przekazywanych im Informacji poufiiych, pouczenia ich w sprawie traktowania tych

Informacji jako poufiiych oraz odebrania od tych osdb oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy

o zachowaniu poufiioSci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufiiych w jakikolwiek sposdb, chyba

ze wczesniej w sposdb wyrazny udzielona zostanie na tak^ czyimosc pisemna zgoda lub dokonanie

czynnosci jest obiektywnie niezb?dne w zwi^zku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiajicy

zobowiizuje si? do ujawnienia Informacji Poufiiych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom

trona 1 z 4 ̂
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bior^cym udziai w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore okaz^ upowaznienie
Zamawiaj^cemu do udziahi w realizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakonczenia wspdlpracy, niezwlocznego zwrocenia
Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wiasny koszt wszelkich materialdw zawieraj^cych jakiekolwiek
Informacje Poufiie wraz ze wszystkimi kopiami b^d^cymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia
materialdw winien uzyskac pisemny akceptacj? Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowi^zkow dotycz^cych Informacji Poufiiych, o ktorych mowa w

niniejszej umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ w wysokosci 5.000,00 zlotych /siownie:
pi?d tysi?cy 00/100 zlotych/ za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufiiych, na z^danie Zamawiaj^cego,
w terminie do 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania do zaplaty kary umownej.

3. Osoby bior^ce udzial w realizacji lunowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze obejmuje wszelkie
osoby wystfpuj^ce po stronie Wykonawcy, w tym rownie^ podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw) winny
zlo^yd o^wiadczenie zobowi^zuj^ce ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufiiych - wedhig wzoru

okreslonego w zalqczniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia Wykonawca zobowi^zuje si? zlo2yd

Zamawiaj^cemu przed przyst^pieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob?.

Obowi^zek powyzszy dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cych czynnosci zwi^zane z wypehiianiem

zobowi^zah Wykonawcy z tytuhi gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu umowy podstawowej.

4. W przypadku niezlozenia Zamawiaj^cemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3, Wykonawca zaplaci

Zamawiaj^cemu tytulem kary umownej kwot? 1.000,00 zlotych /siownie: jeden tysi^c 00/100 zlotych/ za kazdy

przypadek niezlozenia oswiadczenia.

5. L^czna wysoko^c kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczyd
wysokosci 50% /siownie: pi?cdziesi^t procent/ wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w §4 ust.l

umowy podstawowej.

6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogdlnych, odszkodowania za zawinione

wyl^cznie przez Wykonawc? ujawnienie Informacji Poufiiych, w wysoko§ci przewyzszaj^cej kar? umown^, w

przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stron? poszkodowan^ z tego tytulu, przekracza wysokoSd kary

umownej, o ktorej mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkpdowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caly czas trwania umowy

podstawowej, jak rdwnie^ po jej zakonczeniu lub wyga^ni?ciu, a takze w okresie gwarancji i r?kojmi, bez

wzgl?du na podstaw? prawn^ (tak kontraktow^, jak i deliktow^) i przyczyn? tej odpowiedziabo^ci, ograniczona

jest do szkdd rzeczywistych. Ograniczenie i wyl^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

a) przypadkdw wyrz^dzenia szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkdw okreslonych bezwzgl?dnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentualni Podwykonawcy umowy podstawowej lub dalsi Podwykonawcy winni zostad zobowi^zani przez

Wykonawc? do przestrzegania zobowi^zah wynikaj^cych z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufiiych, 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 b^dz innych uprawnionych organdw

do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufiiych, niezwlocznie zawiadomi na pismie Zamawiaj^cego przed

dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy obowiqzuj^cych przepisow prawa, wezwania s^du lub innych uprawnionych

organdw, do ujawnienia Informacji Poufiiych, b?dzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufiiej wyl^cznie

w zakresie wymaganym prawem oraz zobowi^zany do podj?cia wszelkich uzasadnionych srodkow maj^cych na

celu upewnienie si?, ze Informacje Poufiie s^ traktowane jako poufhe.
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Nrzam6wienia: 25/pn/2019 zat^cznik nr 4 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufnosci w NFZ - pakiet l/pakiet I

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialno^c za przestrzeganie postanowien niniejszej umowy przez swoich pracownikdw
b^dz iime osoby, ktore b^d^ zaangazowane w proces realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym
takZe za podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowi^zywania umowy podstawowej, ztym ze zobowi^zanie do
zachowania tajemnicy i poufiio^ci Informacji Poufiiych i odpowiedzialnosc z tego tytuhi, pozostaj^ w mocy takze po
wyga^ni?ciu niniejszej umowy oraz umowy podstawowej, nie wyi^czaj^c okresu gwarancji i r?kojmi za wady
przedmiotu umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgodf na to, Ze nie b?dzie uprawniony do nabycia zadnych praw do Informacji
Poufiiych przekazanych przez Zamawiaj^cego lub od niego uzyskanych.

§7

1. Strony poddaj^ pod rozstrzygni^cie spordw powstalych na gruncie niniejszej umowy, wiaSciwemu miejscowo ze

wzgl^du na siedzib? Zamawiaj^cego (Katowice) s^dowi powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie w szczegdinosci przepisy

kodeksu cywilnego oraz iime obowi^zuj^ce przepisy prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajg.formy pisemnej pod rygorem niewazno^ci.

§9

Zal^cznikiem do niniejszej umowy jest O^wiadczenie, o zobowi^aniu do zachowania poufiiosci, ktdre stanowi jej

integraln^ cz?^c.

§10

Niniejsza umowa sporz^dzona zostala w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach; z czego dwa egzemplarze otrzymuje

Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. .

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

KJERO^'vWK _
Dziah! lowesiycji i Zaiuowier. Publioznych

§tai5ci?«0 OddzistU/Wcjewodztciego
rus^ii .ivatowicach

Strona

Ditialu Planowa
^fqskiego/

Narodowego Fi

KIEROWNIK

Wojewddzkiego
^owia vv ■■

Krzysztof Wojcik

i: Hkononiicznych^
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Zalacznik do Umowy o zachowaniu poufnoSci w NFZ - wz6r Oswiadczenia

(imif i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

0 zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

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

/tu nastqpi wskazanie odpowiednio do pakietu/, z uwagi na udost^pnianie Informacji
Poufiiych, zobowi^zuje si^ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizacji umowy
podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaleznie od formy, w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizacji umowy, podstawowej, o ktorej mowa
w pkt 1, wyl^cznie w celu realizacji umowy.

Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym o^wiadczeniu przez Narodowy

Fundusz Zdrowia na potrzebyzwi^zane z realizacji umowy.

Miejscowo^c, data Czyteby podpis
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Nrzamdwienia: 25/pn/2019
Zatqcznik nr 5 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci - dotyczy pakietu I i pakietu II

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA W SL4SKIM ODDZTALE WOJEWODZKIM NFZ DANYCH
OSOBOWYCH FRACOWNHCOW KONTRAHENTA W ZWI4ZKU Z ZAWARCIEM

IREALIZACJ4 UMOWY (pzp)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporzqdzenie
o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:
• ADMINISTRATOR DANYCH OSOB< )\\ ̂  ( 11

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Si^skiego Oddziahi WojewodSiego 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 pomocq platformy ePUAP,
■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl
• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Odd/ial Wojewodzki NFZ
mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl
• CEL T PODST.AWY 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 wynikupost?powania 0 udzielenie zamowienia publicznego - nr zamowienia 25/pn/2019, pakiet

w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, prowadzonego
zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony
informacji udost?pnionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy.
• ODBIORCY DANYCH OSOBPWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogq bye podmioty posiadajqce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzujqcego. Dane osobowe mogq zostac
przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego
• ZRODLO 1 KATEGORTE DANV CH OSOBOW\ CH

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy - rowniezpodwykonawcow, w trakcie post?powania 0 udzielenie zamowienia publicznego.
• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Panstwa dane osobowe b?dq przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikajqcy z przepisow ustaAvy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

• PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZ4
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczq przyshiguje:
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;
' prawo do sprostowania danych;
' prawo do ograniczenia przetwarzania;

Strona 1 z 2



Nrzam6wienia: 25/pn/2019
Zat^cznik nr 5 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych psobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci - dotyczy pakietu I i pakietu II

" prawo do wniesienia sprzeciwii wobec przetwarzania;
■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzpdu Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w z^dah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.
• INFORiMACJA O \\A MOCiU J'ODANIA DANYC II

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dne dla realizacji postanowien umowy, zawartej
w wyniku post^powania o udzieienie zamowienia publicznego.
•  INFORiMACJA W ZAKRESIE ZAIJTOIMATYZ.OVVANEGO PODEJMOWANLA DECYZ.T1

ORAZ PROFILOM AMA

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

(imi§ i nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

0 zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja tiizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OWNFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufhych, zobowi^zuje
si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej jest /tu nastqpi wskazanie odpowiednio do pakietu/
w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwiqzaniu umowy, niezaleznie od formy,
w jakiej zostaly mi przekazane;

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

miejscowosc, data czytelnypodpis
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Nr zamowienia: 25/pn/2019 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

oraz podzielona ptatnosc - pakiet I

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

1) nie proyvadzi* do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawlajqcego obowi^zku podatkowego zgpdnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazujp

ponizej:

a) nazw? (rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa/swiadczenie bpdzie prowadzic

do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i ustug:

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

netto:

II. lnformuj§, Iz zaplata winna zostac dokonana:
** w zaieznosci od sytuacji naiezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastosowania** mechanizmu podzieionej ptatnosci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu ppdzieipnej ptatnpsci,

- CO odnosi sip do nastppujpcych towarow lub ustug:

(Wykonawca moze sporzpdzic stosowny zatpcznik zawierajpcy wykaz towarow lub ustug) „

Zob. zatcicznik nr 15 do ustawy z dnja 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Imip i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis



Nr zamdwienia: 25/pn/2019 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
oraz podzielona pfatnosc - pakiet il

I. Informuj^, iz wyborztozonej 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 Zamawiajgcego obowlqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwigzku z niniejszym wskazuj?

ponizej:

a) nazw^ (rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa/swiadczenie bfdzie prowadzic

do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i ustug:

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

netto:

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

1) bez zastosowania** rriechanizmu ppdzielonej ptatnosci,

2) z zastosowaniem** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

- CO odnosi sip do nastppujpcych towarow lub ustug:

(Wykonawca moze sporzpdzic stosowny zatpcznik zawierajqcy wykaz towarow lub ustug)

Zob. zal^cznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Imip i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nrzamowienia: 25/pn/2019
y

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

wzor oswiadczenia, g ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

- pakiet I oraz pakiet II

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

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. usluga sprz^tania w obiektach

Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiegb Natodowego Funduszu Zdrowia, prowadzonego przez

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziai Wojewodzki, oswiadczam, co nast^puje.

I. OSWIADGZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY

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

dotycz^cym Wykonawcy:

A. Oswiadczam, ie nie podlegam wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23

ustawy Prawo zamowien publicznych.

B. Oswiadczarn, ze zachodzq, w stosunku dp mnie podstawy wykluczenia z post^powania na

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych ̂ odac majcicci ̂ stosowaniepodstawy

wjklucspnia sposrod wjmienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Ppp).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki s^,

wystarczaj^,ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawierde szkody wyrz^dzonej

przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowj^m, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd^ lub
naprawienie szkody, wyczefpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania

oraz podjgcie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu

wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeU wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowiefiia oraz
nie upiyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

H., ^



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

- pakiet I oraz pakiet II

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jetinoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstaw^ wykluczenia,

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

zamdwien pubkcznych, podj^iem nast^puj^ce srpdki naprawcze:

2)

*Jezeli Wykonawca sklada ofert? tyiko na jeden z pakietow skresla ponizej zapisy dotycz^ce pakietu,
ktorego nie oferuje albo zaznacza zapisy dotycz^ce paldetu, ktory oferuje.

a) Oswiadczam, iz spelniam warunek udzialu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 Kt.a SIWZ, tj. dotycz^cy sytuacji ekonomicznej.

Wykonawca wimen wykazac, iz jest ubezpieczony od odpowiedziakiosci cjrwilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwi^zanej z przedmiotem niniejszego zamowienia na sum? gwarancyjn^ nie nizsz^ niz 1 mln
zlotych (niezaleznie od tego, czy Wykonawca sklada ofert? tyIko na jeden z pakietow, czy na obydwa
pakiety).

b) Oswiadczam, iz spelniam warunek udzialu w post?powaniu okreslony przez Zamawiaj^,cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. b SIWZ, tj. dotycz^cy symacji finansowej (posiadanie srodkow finansowych
lub zdolnosci kredytowej).

pakiet I*

Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow. finansowych w wysokosci nie mniejszej niz
. 45.000,00 zlotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 45.0OO,OO zlotych,
w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^,c przed uplywem terminu skladania ofert.

pakiet IP

Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow finansowych w wysokosci nie mniejszej niz
20.000,00 zlotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 20.000,00 zlotych,
w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

Jezeli Wykonawca sklada ofert? na obydwa pakiety winien wykazac posiadanie srodkow finansowych
w wysokosci nie mniejszej niz 65.000,00 zlotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie
mniejszym niz 65.000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiq,c przed uplywem tertninu
skladania ofert.

Pi ^



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

- pakiet I oraz pakiet N

c) Tylko pakiet I* - Oswiadczam, iz spelniatn warunek udzialu w post^powaniu okreslony przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. c SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci technicznej.

Warunek dotyczy tylko pakietu I - dysponowanie odpowiednim urz^dzeniem.

Wykonawca winien wykazac za pomoc^ wykazu urz^dzen (formularz wykaz urz^dzen pakiet I) dostepnych
Wykonawcy w celu wykonania zamowienia wraz z informacj^ o podstawie do dysponowania tymi
zasobami, ze dysponuje co -najmruej jednym urz^dzeniem, przy pomocy ktorego bgd^ wykonywane prace
polegaj^ce na specjalistycznym, mechanicznym czyszczeniu terakoty wraz z fugami. Wykonawca winien
podac nazw? producenta oraz typ urzq,dzenia, a takze wskazac podstaw? do dysponowania urz^dzeniem.

d) Oswiadczam, iz speiniam warunek udzialu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. d SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci" zawodowej (posiadania wymaganego
doswiadczenia).

Wykonawca winien spelnic warutiek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia)
polegaj^cy na nalezytyrn wykOnaniu, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez wykonywaniu,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem ferminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest
krotszy - w tym okresie, przynajmniej 2 (dwoch) ustug sprzqtania blur lub budynkdw wykonanych lub
wykonywanych.

Pakiet I*

Pod poj?ciem wykonana usiuga sprz^tania biur lub budynkow nalezy rozumiec zamowienie
polegaj^ce na swiadczeniu uslugi sprz^tania biur lub budynkow, ktorej realizacja zakonczyla si? (umowa
zostaia zrealizowaha), ktorej srednia miesi?czna wartosc brutto wynosiia co najmniej 30.000,00 zt, oraz
ktora byla realizowana w okresie co najmniej 6 miesi?cy (umowa obowi^zywala przez co najmniej 6
miesi?cy).

Pod poj?ciem wykonywana usiuga sprz^tania biiir lub budynkow halezy rozumiec zamowienie
polegaj^ce na swiadczeniu uslugi sprz^tania biur lub budynkow, b?d^cej w trakcie realizacji (umowa jest
nadal realizowana), ktorej srednia miesi?czna wartosc brutto wynosi co najmniej 30.000,00 zt, ktorej
pewna cz?sc o wartosci brutto co najmniej 180,000,00 zt zostaia juz zreaHzowana przez Wykonawc?,
oraz ktora byla realizowana w okresie co najmniej 6 miesi?cy (umowa obo"wi^zuje od co najmniej 6
miesi?cy). (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wylacznie swiadczen okresOwych Inh ciaglych. Jezeli Wykonawca
powola si? na wykonywanie uslugi stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ci^le, w przypadku
w^tpliwosci zobowis^zany b?dzie wykazac - udowodnic - okresowy lub ci^ly charakter swiadczenia).

Pakiet II*

Pod poj?ciem wykonana usluga . sprz^tania biur lub budynkow nalezy rozumiec zamowienie
polegaj^ce na swiadczeniu uslugi sprz^tania biur lub budynkow, ktorej realizacja zakonczyla si? (umowa
zostaia,zrealizowana), ktorej srednia miesi?czna wartosc brutto wynosiia co najmniej 10.000,00 zt, oraz
ktora byla realizowana w okresie co najmniej 6 miesi?cy (umowa obowi^zywala przez co najmniej 6
miesi?cy).



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

- pakiet I oraz pakiet II

Pod poj^ciem wykonywana usluga sprz^tania -biur lub budynkow nalezy rozumiec zamowienie
polegaj^ce na swiadczeniu usiugi sprz^,tania biur lub budynkow, b?d^cej w trakcie realizacji (urnowa jest
nadal realizowana), ktorej srednia miesieczna wartosc brutto wynosi co najmniej 10.000,00 zl, ktorej
pewna cz?sc o wartosci brutto co najmniej 60.000,00 zl zostala juz zrealizowana przez Wykonawc? oraz
ktora byla realizowana w okresie co najmniej 6 miesi^cy (umowa obowi^zuje od co najmniej 6
miesi^cy). (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wlacznie swiadczen okresowych lub ciao-lyrh. Jezeli Wykonawca
powola si? na wykpnywanie uslugi stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ci^le, w przypadku
w^tpUwosci zobowi^zany b?dzie wykazac - udowodnic - okresowy lub ci^ly. charakter swiadczenia).

Szczegoly dotycz^ce warunkow udzialu w post?powaniu opisuje SIWZ.

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU. NA KTOREGO ZASOBY POWOLUTE SIl^

WYKONAWr.A*

*jezeli dotyczy

1) Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania .warunku udzialu w post?powaniu okreslonego
przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ polegam na sytuacji ekonomicznej
(posiadanie ubezpieczenia od odpowiedziakioki cywilnej) nast?pujq^cego podmiotu/podmiotow:

Lp. Nazwa/firma oraz
adres podmibtu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci
od podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci
od podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powohije si? na sytuacj?
ekonomiczh^ podmiotu

Pakiet

2) Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu okre^onego
przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. b SIWZ polegam na sytuacji finansowej
(posiadanie srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej)' nast?puj^cego
podmiotu/podmiotow:

Lp. Nazwa/fitma oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci
od podmiotu/

KRS/CEIDG
/w ■ zaleznosci
od podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powotuje si? na sytuacj?
finansowt^ podmiotu

Pakiet



Nrzamowienia: 25/pn/2019 wz(3r oswiadczenia, o ktbrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
- pakiet I oraz pakiet II

3) Oswiadczam, ±e w celu wykazania speiniania warunku udziatu w post?powaniu okreslonego
przez Zamawiajq,cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. c SIWZ polegam na zdolnosci technicznej
(dysponowaide odpowiednim urz%dzeniem) nastepuj^cego podmiotu/podmiotow:

Lp. ■Nazwa/fitma oraz
adtes podmiotu

REGON/
PESEL
/w zaieznosci
od podmiotu/

krs/ceidg
/w zaieznosci
od podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powotuje si? na zdolnosc
techniczn^ podmiotu

Pakiet

4) Oswiadczam, ze w celu wykazania speiniania warunku udzialu w post?powaniu okreslonego
przez Zarnawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 Ht. d SIWZ polegam na zdolnosci zawodowlej
(posiadanie wymaganego doswiadczeriia) nast?puj^cego podmiotu/podmiotow; '

Lp. Nazwa/fitma oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL
/w zaieznosci
od podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaieznosci
od podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powotuje si? na zdolnosc
Zawodow^ podmiotu

Paldet

>>>Qswiadc2am, ze w stosunku do ww. podmiotu/ podmiotow, na ktorego/ktorych zdolnosc/
sytuacje powoiuj? si? w niniejszym postepowaniu, nie zachodzst podstawy wykluczenia z post?powania
o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp, oraz, ze podmiot/ podmioty te
speiniaj^ w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich zasoby/sytuacj?/, warunek udzialu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upeteomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis



Nr zamowienia: 25/pn/2019 wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa - pakiet I

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNQSCI ALBQ BRAKU PRZYNALE^ND^CI

DO TEJ 3AMEJ GRUPY KAPITALQWEJ

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

zamieszczenia na sttonie intetnletowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5
pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej z innym
Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktorzy ziozyli oferty w niniejszym postgpowaniu na pakiet I.

Przez grup^ kapitatow^ - 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 posredm przez jednego przedsi^biorcg, w tym rowniez tego

przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zaniieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfz-

katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy ziozyli oferty na pakiet I - us4uga sprz^tania obiektu Sl^skiego
OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

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

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien.publicznych. *

II. oswiadczam, iz nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

*nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,

ze powiq^zania z innym Wykonawcq, nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu
o udzielenie zamowienia.

Imif i nazwisko upelnomoenionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data ,

podpis



Nr zamowienia; 25/pfa/2019 wzor oswiadczenia - grupa kapitatowa - pakiet II

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ALSO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITM.OWEJ

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

zamieszczenia na stronie intemetowej (•www.nfz-katowice.pl) infortnacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5
pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej z innym
Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktorzy ziozyli oferty w niniejszym post^powaniu na pakiet II.

Przez gmp^ kapitalow^ - 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 rpzumiec wszystkich przedsigbiorcow, ktdrzy s^,
kontrolowani w spos6b bezposredni lub posredni przez jednego przedsi?biorc?, w tym rdwniez tego
przedsi^biorc?.

Na podsta'wie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie internetowei" 'www.nfz-
kato-wice.pl o Wykonawcach, ktbrzy ziozyli oferty na pakiet 11 - usluga sptz^tania obiektpw Delegatur
i Punktow Obslugi Sl^skiego OW NFZ

I. os-wiadczam, iz nie nalezy do tej same] grupy kapitalowej, o ktbrej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamb-wien pubUcznych. *

II. os-wiadczam, iz nalez^ do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamo-wien publicznych. *

♦nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem os-wiadczenia moze przedstawic dowody,
ze po-wi^zania z innym Wykonawcq, nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu
o udzielenie zamo-wienia.,

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykoriawcy:

Data

podpis


