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I. Nazwa ffirina't oraz adrfeZamaMaiagego

Narodowy Fundusz. Zdrowia, ^l^ki Oddziai Wojewodzki w Katowicach" ul. Kossutha 13;, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniaDublic&e@jifz-katowice.pI. gtfoh'a internetowa: www:rif7:-lfatoAyiG'e:pl.

Post^powanie o tidzieleme zafildwiepia ptibiiCziiego prowadzone jest w tfybie przetargli nieograniczofiego
napodstawie listawy z dnia29 styc^a 2004 f. PfawO zamdwiePpublib^ych (j.t. Dz.U. z20r8, pOz. 1986 ze ziri;).
Nuiiier ppst^pbwattia
Postfpowanie, ktOrego dotycZy niniejszy dokument oznaczoiie jest numerem 27/pn/2018. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamavyiaj^cym proszeni sg o powplywanie sip na WW. tiiuner.
Rodzaj zaindwiedia: robota budowlana.

Terinindlogia
Ilekrod W niniejszej „Specyiikacji Istotnych WarunkdW ZamdWiema" zWanej dalej takze ,3rwz" mowa jest
0 "pzp" lub „ustaWie", nale:zy przez tO rozumied Pstawp z drda 29 siyGzaia 2004 r. Prawo zamdwiefl publiczhychj
Ilekrob w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to fbzmnied Slgski Oddzial: Wojew6(Mci
NarodoWego Funduszu Zdrowia (SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekfod w SlWZ mowa jest o jjdiaiach" nalezy
ptzez to fOZumiec dni kaleudarZOWe Zgodnie z art. 110 i n. k.c. IlekrOd W nmiejsZej SlWZ moWa jest o
jp-ozpofz^dzeniu Ministra RozWoju w sprawie dbkumentdW" nale^ przez to rOzUmied rO^Orz^dzenie Mmistra
RoZWoju z diiia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokiunentdw, jakich moze ii^dad ^amawiaj^cy od WykonaWcy w
postppowaniu 0 udzielenie zamdwienia (Dz.U. pOz. 1126 ze an.).

1. . Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlatia polegajaca na wykonaniu prac remOntoWycb Ha poddaSzu i klatce
schodOwej budynku delegatury SOW NFZ w CzipstOchovifie pr:^ ul. CzartOryskiego 28.

Kod WspdlnegO SlOWnika Zaffldwien rCPVl:
45000000-7 - Roboty budowlane
45210000-2 - Roboty budoWlane W zakresie bUdynkdw
45442100-8 - Roboty malarskie
45442190-5 ^ Usuwanie warstwy malarskiej
45453O0O-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 - Roboty w zakresie sfolarki budowlanej
45111300-1 - Roboty rozbidrkowe.

Na opis orzedmiotu zamdwienia sklada sip:
1) formularz opis przedmiotii zamdwienia;
2) dokufflentacja prOjektowa (rzuty oraz przedniiar robdt) zai^czOna do SlWZ;
3) Specyfikacja techniczria wykoaania i odbioru rObdt budoWlanych, dalej: STWiOR, zallczOna do SlWZ.

Opis przedmiotu zamdwienia aWzgipdnia przeznaczenie dla osdb niepelnospraWnych oraz wszystkich
uizytkoWnikdw (pracownikdw), zgodnie z art. 29 ust.5 p:^;

Uwaga!

• W przypadku rdznic^ merytorycznych pomipdzy tresci^ dokumentacji projektowej b^dz STWiOR a tresci^
pozostuiej czpSci SlWZ, pierwszeiQStWG majq zapisy ppzostaiej ezpSci SIWZ;
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• Wykonawca winien niezwlbcznie zglosid Zainawiaj^cemu w trybie art. 38 pZp wszelkie w^tpliWosci odnosz^ce si?
do opisu przedmiotu zamdwienia, \v tym do dokumentacji projektowej i STWiOR, w szczegdiiio&i wszelkie
dostrzezone bi?dy, wewn^trzne sprzeczno^ci, niezgodflo^ci, czy niekonsekwencje.

•W pfzypadku jakichkolwiek pytafi b^dz w^^liwosci, WykOnawca winien na podstawie art.38 nst.l ustawy Prawo
zaradwied publicznych Zwrdcid si? do Zamawiaj^cego z wnioskiem o wyja^iiienie tresci SIWZ. Zamawiajacy
udzieli Wyjagnien zgodni? z procedida dkfeilona w przepi$acli cyt. ustawy.
•Infottnuje si?, iZ budjiiek przy ul. Czartoryskiego 28 w <

Uwaga! Autor dokumentacji projektowej oraz STWiOR nie jest upowaZnidny do udzielania jakichkolwiek
informacji WykohaWCom.

2. Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okrcaionych we wzorze umo^ stanowiacym zalacznik
do niniejszej StWZ. Wzdf limdwy pfzcwiduje i okreila warunki Cweiitualnej zmiariy tfCSci umowy.
Niniejsza SIWZ wC wzOrzC umowy okresla takZe:

a) wymagania dotyczace umowy o podwykdnawstwo, ktdrej przedmidtem sa robdty budowlane, ktdryeh

niespehiienie spowoduje zgidszCnie przCz Zamawiajacego odpowiednio zastrzeZed lub sprzCciwu,

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktdryeh przedmiotem sa dostawy lub ushlgi, ktdre, z UWagi na

warto^d lub przedmiot tych dostaw lub ushig, nie podlegaja obowiazkowi przedkladania Zamawiajacemu.

Wzdr umowy okresla zasady zawierania umdw o podWykdiiaWstwO zardwUd w przedmiocie fobdt buddwlatiych, jak

i w przedmidcie ddstaw i Ushig.

ObowiazCk przedkladania umdw o pddwykonawstwo, ktdiych przedmiotem sa dOStawy lub ushigi nie dotyczy

rundw o podwykonawstwo o warto^ci mniejszej niz 0,5% warto^ci umowy (tj. 0,5% Wyfiagrodzenia umdwy

okre^lonego w §7 ust.l umowy - ceny oferty). Wytaczenie, o ktdiym mowa w zdaniu poprZedzajacym, nie dotyczy

umdw 0 podwykonawstwo o Wartosci wi?kszej niz 50 000,00 ziotych (brutto).

3. RozWiazania rdwnowazne.

Zamawiajacy w celu dpisania przedmiotu zamdwienia nie wskazuje znakdw tdwardwych, patentdw lub

pochodzenia, zrddla lub szczegdlnego procesu, ktdry chatakteryzuje produkty lub ushigi dostarczahe przez
konkremego wykonaWc?.

Opis przcdmidtu zamdwienia nie namsza art. 29 ust.3 pzp.

4. Wvmdg zatrudnienia na nddstawie umdwv o prace ("art. 29 ust.3a papl
Zgodnie z art. 29 ust.3 a pzp, Zatnawiajqcy okresla w opisie przedmiotu zamdwienia na uslugi lUb robdty budowlane

wymagania zatrudnienia priez wykonawc? lub podwykonawc^ na podstawie umoWy o prac^ osdb wykonujqcych

Wskazane przez zainawiqjqcegd Czynnosci w idkresie realizacji zamdwienia, jezsli wykdnanie tych ezynttdsci pdlega

na wykonywaniu pracy w sp&sdb okreslorty W art. 22 § 1 ustaWy z dnia 26 czerWca 1974 r. - Kodeks pracy

(t.j. Dz. U z 2018 r. pdz. 917, z pdzn. zm.).

Przez czynnosci, ktdryeh Wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumiCniu kodeksu pracy, rdZumie si?

wsZystkie czynnosci fizyczne w ramach robdt ogdlnobudowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, tv tym

w przedmiarze rdbdt, draz w STWiOR, wykonywane bezpo^rednid przez pracowhikdw fizycznych uczesmiczacych
po slrdnie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykdUywania robot budowlanych (lub Uslug) dbj?tyCh

przedmiotem zamdwienia, z viylaczeniem czynnosci polegajacych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

PdwyZszy wymdg zatmdmema na podstawie umowy o praC? nie b?dzie rdtvniez dotyczyl przypadku czynnosci

wykdnywaiiych prZeZ kierdwnika budowy, kierownika robdt badz irmej, osdby pehiiaCej SEunodziehie futikcje
techniczne w budownictWie, jeZeli pomimo braku takiego wymogu po strdhie Zamawiajacego - Wykonawca
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poshizy sif tak^ osdb^ pr^ realizacji zamdwienia a talcze nie obejmuje przypadkdw wykonywania ̂ wiadczenia
osobi^cie przez pfzedsi^bibrc? prbWadz^cego dzialalno^d gospodarcz^.

Wymdg zatrudiiiania na podstawie ufflbwy o prac?, o ktdiym mowa w mt. 29 ust3a listawy Prawo zamdwien
publiczDiych, dotyczy czynno^ci wykonywanych w ramach przedmiotu mniejszej umowy na rbbttty budoWlane,
nie za^ w okfesie gWarancji i r^kojmi za wady.

Zgodnie z aft. 36 ust. 2 pkt Sapzp. Wskazuie si^:

1) Spdsdb dOkumentoWahia zatrudhibnia osdb, b ktdrych inowa w art. 29 ust.3a pzp: najpdzniej w dniu
zawarcia mndwy Wykoriawca lub podwykonawca (w zaleznd^ci bd tego,' czy dana dsoba zatilidhibna jest przez
Wykbbawc?, czy podwykbiiawcf) pr^:edlo2y ZamaWiaj^cemu (jedtiej z osdb wskazanych W Umowie)

oswiadczeriie, iz osoby wykonnj^ce w ramach nihiejszego zamdwiema (umowy) czyhno^ci, co do , ktdrych
przedmidtowa umoWa wymaga zaffudnieniia na podstawie umowy o prac^, b?d^ zatrudnione na podstawie

muowy 0 pfac? W rozumiehiu kodeksu pracy W calym oldresie, realizacji umowy. OsWiadczenie (kompleme
d^wiadczenie) wihno zawierad fdwriiei: miif i hazwisko osdb zatrudruonych na podstawie UffldWy o pfac? wraz

ze wskazaniem WykonyWanych prZez datt^ osob§ czynno^ci, rodZaju umdWy o prac§, doMadne okre§lenie

pOdmiom skiadaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia o^wiadczeiiia oraz podpis osoby upraWnionej do zlozenia

oswiadczeiiia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) tJprawnienia Zamawlajacego w Zakresie kohtroli speiniania przez Wykotfawc? Wymagan, o ktdiych mowa

w art. 29 ust.3a pZp: ZamaWiajacy ZaStrzega sobie nast?pujace uprawhiehia w zakresie kdntroli speiniania przez

WykohaWc? (lub podwykonawcy) wymagan, o ktdrych mowa w aft. 29 ust.3a p^, dokumentowanych

za pomoca o^wiadczehia wymaganego na podstawie pkt 1:

a) mozliwo^d Zadania po^Wiadczonej za ZgOdno^d Z diyginaieffi odpowiednio przez WykoHawcy lub

pddWykonaWcy kopii umowy lub umdw o pracy osdb wykonujacych W tr^cie realizacji zamdwienia

czynnosci, ktdrych dotycZy Wymienione w ust.l oswiadczeriie Wykonawcy lub podWykonaWcy; kdpia

kazdej z umdw powinna Zostad zanpnimizowana (tj. w sZczegdlnoSci bez adfCsdw, m PESEL

pracoWnikdw) w sposdb zapewniajacy ochrony danych osobdwych pracoWnikdw, Zgddhie z przepisami

RODO. Imiy i naZWisko pracdwnika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o pracy powitmy byd mozliwe do zidentyfikowania;

b) moZliwoSd zadania zaSwiadczenia wlasciwego oddziahr ZUS, potwierdZajacegO oplacanie przeZ;

Wykonawcy lub podwykonawcy skladek na ubeZpieczefda spoleczne i zdrowome z tytuhi zatrudnienia

na podstawie umdw o pracy za ostatni okres rozliczemowy;

c) mozliWoSd zadania poSwiadCzOnej za zgodnoSd z otygihalem odpowiedirio ptzeZ Wykonawcy lUb

podwykonawcy kopii dowodu potwierdzajacego zgloszeuie pracownika przeZ pracodawcy do ubeZpieczefi,

zanotiimiZOwana w spdsdb Zapewniajacy dchrony danych osdboWych pracdwnikdW, zgOdnie Z pfzepisatni

RODO. Imiy i nazwiskd prUcoWnika nie podlega anonimizacji;

d) mozliwoSd Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia spelhiafiia wymogu

Zatrudnienia na podstawie umoWy o pracy;

e) mdzIiwoSd zWrdcenia sly do Pafistwowej Inspekcji Pracy (PiP) o prZeproWadzenie kontroli w przypadku

powziycia uzaSadnionyCh watpliwosci co do przestrzegariia prawa pracy przez Wykonawcy

lub podwykonawcy.

Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a takze wyjaSnienia, o ktdrych mowa pod lit.d Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu na kaZde WezWanie ZamaWiajacego w wyznacZonym w tym weZWaniu terminie w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu Zatrudnienia na podstawie umdWy o pracy prZeZ Wykonawcy lub podwykonawcy

osdb wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, cd do ktdrych przedmidtowa SIWZ (umowa) wymaga

zatrudnienia na podstawie umowy o pracy.

(M
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3) Sankcje z tytillu niespelPienia wylnagad, P ktdrych mowa w art. 29 ii'st.3a pzp: opisaha we wzofze uinowy
mozliwo^d rozwi^zania iImo\Vy i naliczenia kaiy imoWHej w przypadloi; nieziozeiiia W teiminie kompleaego
o^wiadczenia, o Ictdrjoii mo\va w pkt 1 dtaz obdwi^ek zaplaty kary ufnowllej za kaZdy dzien niezatnidniania
w oparciu o umow? o pfaC? osoby wykonuj^cej cZynno^ci, co do ktdrych SlWZ (umowa) wymaga zatfudnienia
na podstawie ufflbAVy d pfac^ W rdzaiiliieniu koddksu pracy, a takze obowi^zek zaplaty kaiy umownej za kaZdy
dzien opdznienia w pfzediozeniu <v terttiinie dokuflientdw, o ktdrych fflowa w pkt 2 lit. a, b lub C- b^dz Za kazdy
dzieh dpdznienia vv pfzediozeniu w tefminie wyjaSnien, o ktdrych mowa w pkt 2 lit.d.

4) Rodzaj czylinoSci iiiezbfdiiych do fealizacji zamdwienia, ktdrych aotycz4 ^inagania zatfudnienia
na podstawie unlOwy 0 pracii przez Wykbnawc^ lub podwykohawCf osdb wykonujqcych Czynno^ci
w trakcie realizacji zamdwienia: zgodnie z pkt III pkt 4 SIWZ.

5. WarUnki gwarancii i rekoimi za WadV:

WykonaWca Winien udzielid gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu Zamdwienia tj. iia wykonscfie robOty

budoWlane a takZe na pozostale elemeiity Zamdwienia, ktdre mOzMa obj^d gwarancj^ lub ffkojifd^ za Wady,

na Warunkach okfe^lonych we wzofze umowy.

WykOnaWCa winien udzielid 24-niiesi?cznej lub 36^miesifcznej gwarmicji i f^kojmi za wady. Zadferdwanie dhizszej
niz 36-miesi§cznej gwarancji i f^kojini za wady spowoduje, Ze Wykonawca b^dzie zaoferdWanym tefminem
Zwi^zany, Jedilakze do oceny w kfyterium „okres gwarancji i r?kojmi za wady" do oceny ofefty zostanie przyj^ty

termin 36-miesifczny.

Bieg olo-esu gwarancji i riikojmi za wady rozpoczyna si? od dma pOdpisania pfbtokolu odbioru danej cz?ici robdt

budoWlanych, koACzy zas wraz z uplyWem zaoferbwanego bkresu gwarancji i r?kbjffli za wady licz^c bd dnia

pbdpisania prbtokbhi kbncbWegb.

Uwaga! Warunki gWarancji bpisane W dbkumentach gwarancyjnych fiie mbg^ byd sprZecZrte z wafunkami

gwarancji wynikaj^cymi z umbwy. W przypadku Zaistnienia takiej sytuacji, Strbny zwi^zane.b^d^ pbstmibwieniami.

umbwy. Warunki (W bkfes) gwafancji bpisane w dbkumentach gwafancyjinych meg^ byd kbr^stniejsZe bd

bkre^lbpych wumbWie.

6. Warunki plambiici: warunki platnb^ci Zbstaly bkre^lbne we wzbrze umbwy.

7. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dOlpuszcza mbzliwb^ci skladania bfert cz?^cibWych. Wykbnawca sklada jedn^ bfdrt? na calb^d
Zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy nie dbpusZCZa mbZliwb^ci skladania bfeft wariantbwych.

3) Zamawiaj^Cy nie przewiduje mbzliwbsci udzielenia zamdwieP, b ktdrych mbwa w art. 67 Ust. 1 pkt 6 pzp.

4) J?zyk pbst?pbwania.

Wyja^nia si?, iz zgbdnie z zasad^ wyrazbn^ W aft. 9 Ust. 2 pZp, pbst?pbWanie b udzielenie zamdwienia publicznegb

prbWadzi si? W j?zyku polskim. Wymdg aft. 9 ust. 2 ustawy Prawb zamdwieP publicznych Wi^Ze si? z regulacj^,
uStawy z diiia 07.10.1999 f. o j?zyku pblskim (I)z.U.2011.43.224 j.t.), ktdra fbrmUhije zasad? uZywania j?zyka

pblskiegb pfzeZ pbdmibty wykbnuj^ce zadania publiczne na tefytbrimn RzecZpbspblitej Pblskiej. Ustawa b j?zyku

pblskim w art. 11 stanbwi, iZ aft. 5-10 tejZe ustawy nie dbtycz^ mi?dzy innymi naZW wlasnych, zwyczajbWb

stbSbWanej terfninblbgii naukbWej i fechnicznej, znakdw tbwarbWych, naZW handlbwych bfaz bZnacZeh

pbchbdzenia tbWardW i using, Ublm WprbwadZanych w j?zyku biyginalu Zgbdnie z prZepisami b nbrfnalizacji.

8. PbdwvkbnawstWb.

1) Zgbdnie z art. 36a ust.l pzp Wykbiiawca mbZe PbWiefzvd wykbname cz?sci zamdwienia pbdwykbnawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pZp Zada wskazania przez Wvkbnawce czeSci zamdwienia. ktdrych

wykbnanie Wykbnawca zamierza pbWierzyd pbdwykbnawcbin, i pbdania przez Wvkbnawce firm
pbdwvkbnawcdw tpatrz: fbimulafz bferty).
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3) Zgodnie z aft. 36b ustla pZp', w przypadku zamdwien na roboty budowlane, kt6re iHajg byd wykbfiahe
w miejscu po'dlegaj^cyih be^o^rednieinu nadzorowi Zaniawiajgcego, Zamawiajgcy z^da, aby prZed
przystgpieniem do Wykotiywaiua zamdwienia, Wykonawca, o ile juz znane, podal n'azwy albo itniona
i haZwiska oraz daiie: kontaktoWe ppdwykonawcdw i os6b do kbiitaktu z nimi, zaangaZOWanych w foboty
budbWlafle. Wykbhawca Zawiadainia Zaittawiajgcegb o wszeikich Zmianach d^ycb, o ktdiych nVowa w Zdaniti
pierwsZym, w tfakcie realizacji Zattidwienia, a takze przekazuje informacje na tenfiat hoWych podwykonawcbw,
ktdrym w pdzniejszyin bkresie zaniierza powiefzyc realizacji robdt btidowlanych.

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o Dodwvkonawstwo naleZy rpzuitiied UmoWi w fofmie pisefnnej
0 charakterze odplatnym, ktdrej przediniotem ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cziSd zaflidwienia
publieznego, zawart^ mipdzy wybranyfti pfzez zamawiaj^cego wykonawc^ a innym podmibteni (podwykohawc^), a w przypadku
zanlowien publicznyeh na roboty budowlane takZe iniidzy podwykonaweq a dalszym podwykonawc^ lub fniidzy dalszymi
podwykdnawcaHii.

IV. termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwieniia: WykonaWda mOze Zaoferowdd termin wykonania od 20 do 60 dni robbczych liczgc
od dnia zawarcia umowy, z, uwzglidnieniem faktu, iz pierwszy etap pfac zakodcZony zostanie podpisaniem

protokolu odbioru czi^ciowego do dnia 31.12.2018 r.

2. Miejsce realizacji zamdwienia: budynek delegatury Sl^skiegO OW NFZ w Czistochowie przy ul. CzaftOryskiego

28 (btidynek stanowi wlasno^d NFZ).

V. Wafunki udziain w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamdwienia mogg ubiegad si? Wykonawcy, ktdfzy:

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spelniaj^ wafimki udziahi w postipowaniu, o ile zostaly one okre^lone przez ZamaWiajgcegb W ogibszeniu

o zamdwieiiiu.

Ad.l) Art..22mst.l,pkt 1 PZP - niepodleganie wvkluczeniu.

' W stosunku do Wykonawcy die mog^ zachodzid podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 127pkt.

23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawca sklada Wfaz z ofettg bswiadczenie o niepbdleganiu

Wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SlWZ, ZaS w terminie 3 dni od dnia zamieSZczenia na stronie
intemetoWej informacji, o ktdrej moWa W aft. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniez bSWiadczenie Wskazane
wpktVIpkt2SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wyklUczeniu na pOdstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moZe pfzedstawid
dowody na to, ze podjite przez mego srodki s^ wystarczajgce do wykazania jegO rzetelnosci, w szczegdlnoSci

Udowodnid napraWieUie szkody wyrZgdZoneJ prZestipstwem lub przestipstwem skafbowym, zadoSduczynienie

pieUiizne Za doznang krzywdi lUb napraWieUie szkody, wycZerpuj^ce wyjaSnieaie stanU faktyCzUego oraz

wspdlpracf z Ofgmiami Scigania oraZ podjicie konkremych srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrbWych,

ktdre sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym prZeStipstWbm lub przeStipstWdm: skarbbwym lub

nieprawidloWfemu postipbwaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec WykonaWcy,

.  bid^cego podmiotem zbiofowym, orzeczono prawomocnym wyrbkiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie

' zamdwienia bfaz nie uplyngl okfeSlbUy w tym WyrOkU bkres obowi^zywania tego zakazu (aft. 24 ust.8 pzp).

»Wykonawca, ktdry powohije sii na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istmenia wobec nich'
podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sii ich zasoby, waruUku udzialu
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w post?powamu, zamieszcza inforinacje o tych podmiotach w o^wiadczahiu, o ktorym niowa w art. 25a ust.1 pkt 1
pzp (por. aft. 25a ust.3 pkt 2 p^).

» Zatnawiaj^cy moze wykluczyd Wykonawc^ na kazdym etapie pdst^powania o udzielenie zamdwieuia.

Adi2) Aft. 22 ust.l pkt 2 dzd - spelflianie wariinku udzialu w DOstepowaniu okfie^loinego . pfzez

Zamawiaiacegb w dgtoszeniu: o zamowfenia.oraz ninieiSzei SIWZ.

Art. 22 ust.lb Pkt 3 Pzp - waruriek udziatu vf postepowaiiitt dbtvczacv zdalhb^fci zawodbwei

W cela wykazania SpeMehia wafunku udzialu w post^powaniu dotycz^cego Zdolno^ci zawodowej (pbsiadania

wymaganego db^wiadczetiia), a bpisaiiegb pbnizej, Wykbnawca sklada o^wiadczenie 6 speiriianiu wW. wartiPku

(patrz pkt VI pkt 1 SlWZ)j a na wezwanie Zarnawiaj^cego dokilmenty, o ktbrych nibWa w pkt VI pkt 3 Iit.a i b'
SIWZ.

Wykbnawca winien spelnic warunek doiycz|cy zdolnb^ci Zawbdbwej (do^wiadczenia) pblegaj^cy na nalezytym

Wykbnatdu nie wczeaniej nii w bkresie ostatnich 5 lat pfzed uplywem terminu skladania bfeft, a jezeli bkres

prbwadzenia dziaIalno§ci jest kfbtszy ̂  W tym okresie priynajmnlej 1 (jednej) fcbbty budbwlanej (zakbncZonej)

polegajqcej na wykonaniu cb najmniej jednej rbboty bgblnobudowlanej b Wartoaci co najmniej 50.000,00 zl biiitto.

Wykaz wykbnanych fbbdt budbWlanych Wykbnawca zainieszcza w fbrmularzu wykaz rbbbt bndbWianych V^raz

z podaniefii ich fbdzajn, waftbaci, daty, miejsca Wykonania i pbdmibtbW, na rzecz ktorych rbboty te Zbstaly

wykbnane, z zal^czeniem dbwbddW bkreslaj^cych, czy te rbbbty budoWlane zostaly Wykbnaae nale^cie,

w szczegblnosci infbrmacji o tyin, czy robbty zostaly wykbnane zgoduie z przepisanii praWa budbWlaltegb

i prawidloWo nkonCzbne, pr2y czym doWbdami, o ktorych mbwa, s^ feferencje b^dz inne dbkumenty wystawione

przez pbdmiot, na rzecz ktoregb rbboty budowlane byly wykonywane, a jeMi z uzasadnionej przyczyny

0 obiektywnym charakterze Wykbnawca nie jest w stanie uzyskab tych dokumentbw - inne dbkumenty.

Uwaga!

♦Pbdaj^c w formularzu Wykaz robbt budoWlanych rbdzaj robbty budoWlanej, WykbnaWca Wskazuje przedmiot
rbboty budbWlanej zgbchiy ze zdefiflibWanym powyzej.
♦Pbdaj^c w fbnnularim wykaz rbbbt budbwianych wartbsd, WykonaWca wpisuje kWbt? bfuttb w zlbtych za
wykonan^ robot? budbwlan^.
♦Pbdaj^c w fbfmulafZu wykaz robot budoWlanych dat? wykonania, WykonaWca WskazUje dziefi, mi6si4c i rbk
wykonania (zakohczenia) robbty budoWlanej.
♦Pbdaj^c w fbrmularzu Wykaz fobbt budowlanych miejsce Wykonania, Wykbnawca Wskazuje adres wykonania
robbty budbwlanej.
♦Podajqc w fbrmularzu wykaz rbbbt budowlanych podmibt, na fZecZ ktbfego rObota zbstala wykbnana,
WykonawCa podaje nazw? lub firm? oraz adres lub siedzib? tego podmibtu.
♦Jezeli zakfes prZedmiotbWy Wykazywanych przez Wykonawc? zambwien byiby szefSzy (np. bbejmoWalby
imiy rodZaj zambwienia b^dz inne robbty budowlane), Wykonawca wmien wyodr?bhib i podab dan? dotycz^ce
jedynie wykonanej rbboty budowlanej zdefinibwanej , powyzej. W przvpadku podawania wartbsci Wvkonawca
winien woisab zarbwno kwbt? stanowiaca wartbsc Calego zambwienia. iak i waftbib samei rbboty budoWlanej
zdefini owanei PbwvZei.

♦ Wykouanie kaZdej wykazanej rbboty budoWlanej (przynajmniej 1) musi zOstab pbSwiadczbne dbwodem.
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WykoHawca pfzedstiwia zatem w^kaz rbb'6t budowlartych z za^l^tzehi'eib dowoddw- okfe^laj^cycb, ze robWty
budowlanei zostaly Vi^koriahe, naleiydey w szczegolnosci infomracji o tym, ze .rOBoiy zps^
wykonaaezgodiiiezpifzepiisaiHipraw i plrayj'idldtyo UkOntzdne.

2. W/pfZypadku Wykonawc6'Wwsp61Me ubiegaj^cycfrsi? oudzieIemezam6wfe^^
a) -^vaibtoek mepbdlbgdaia^A^ o Idoitym moWa w pkt y pkt 1 ppkt .1 SlWZ;

z Wykohawc6wwsp61Me ubiegaj4ey si^ d udzielePibzaindwehia;; . . '
b) warunek udzialu w postfpowaniu, o ktoiym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winieh spcbiid

samodzielliie przjmajlMie|jeden Z Wykbnawcdw wspoMe abiegaj^cy^ si$ o.bdzielgnie zain6wienia,:tZii.
, pr^djttoiej jedeb z tdlach Wykonawcbw powimen pbsiadac yyfflagan& d6^widdczeme,(brak moZli\Vo^ci
stifbowania ZdblnoM ZaWddbwej- dodwiadczenia).

3. W zwi^zku z art; 22a ast.l pZp,vzg6dnie z ktbrym: WykohaSvcH frioze.Sv celu poWUfdzetiia spelftidhid wctrunk&iv
udiidlu w pdstqpoS/vdniu, w stosd\vnych, sytUacjdch ordz w odniesleniu do kopkretnego zdidoWienia lub jego cz^ci,
pdlegacPdzdolndsciachtechniczriycfi liib zdwodoMychlubsytuacjifindnsoMiej Idb ekdtiOmiczdej iitbychpOdrhiot6M>,

niezaleznie dd charaktpru prai^>nego Iqczqcych go z nim Mdsunkoyv prawnych,
iia gruHcie nmiejszegb post?powaiua przyjmtije si§, iZ „stdso\vna sytuacja'^ o ktdrej ibowa:w cyt. art. 22a ust.l pzp,.
wyst4pi tVyl^eZnie w prZypadkti, gdy; , '
.1) WykoMwca, ktdry pojega ha zasobach, itmego podfluotu/6w, .udo'wodhi Zahiawiajbcemu, Ze realiZuj^c!.

zathowiehie b?dzie dysjJbnoWai niezbfdhymkzasbbaiiii tego p'odhiiotii/bw, w szcZegblhbdci przedstawi^^
zobbt^i^Zahie tegb pbdhiibtWbw dp oddalua mu do dyspb^cji hiezbljdnych-zasbbow ha pbtrzeby realiZacjii
zdhlbwienia. •

2), Zahiawiajbcy. bceni, Ze hdosf?phiaihe Wykbhawcy przeZ- ihny pbdHubt/pbdmioty ich zasbby, pbZwalaj4, na i

wykaZanieprzez Wykphawcp speManiaWaruhku udzialu w postppbwaniu oraZ

3) Zatnawiaj^cy zbada, Ze nie zachbdzd WPbec tegb .ppdmioth podstaWy tvykiuczehia,vp ;kt6iych mowa w art. 24:

ust.l pkt 13-22 pzp- ' .

Uwaga! W przypacUai pblegahia ha Zasobach itmegp pbdmiptu/6w, WykOhawca jest zobowi^zahy WskaZae teh fakt,
w formularzu oferty.

. W celu oceuy, czy Wyk0naWca.p0legaj4c.ha Zasobach inhych pbdmiotbw ha zasadach bkreslbhych»W art. 22a pzp, ;
bpdZie dyspPnoWal hiezbfdhyhii zasPbamiw stophiu ihhbZliWiaj^cym halezyte.vs^kbhahie zambwiehiapubliczhego S
oraZ ocehy, czy stosunekllCz^cy Wykbnawc? z ihhymi podfflioiami gWmahtuje rZeCzywisty dbstifp do ich ZasbhbW,'

Zahiawiaj^cy Z^da wskazahia W szczegblhodci;
,, a) podthiotu, ktbry udOstfphi swbje zasbby (hazwa/finha bfaz adfes);

• b) zakresu dpstfpnych Wykohawcy Zasobbw ihneigb pbdmibtu; .
c) sposobh wykorzystahia zasbbbw . itmego pbdihiotu'przez Wykohawc?, przy wykohyWahih zambwiehia

publicznego;

' d) Zakresu i okresu udziahi itmegp pb'dmiotu przy wykohywaniu zambWieniapublicmegb.

infPrmacje, 0 ktbrych mbWa. poWyZej pod lita-d, Winhv zualezb sie W zobbWi^Zahiu podmiotu do oddahia dP
—  • • ' ' ' • rnapPGzebyrealiZacjiZatttbwiehia.

ZbbbWiazahie,podiaibtti.'o;kt6iym ihbWa Wvzei. Wvkohawca zalacZa doofertv.
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Zgodnie z art. 22a ust.4 pg), w odniesieniu do warunkd dotycz^cego d6§wiadczema (tu: zdolnO^ci zawodowej),
Wykonawcy inog^ polegad na zdolnoMach innych podmiotdw, je^li podinioty te zfealizuj^ robdty bddowlane lub
ushigi, do realizacji ktbrych fe zdolnosci wymagane.

VA. Podstawv ̂v^kldczddia. o ktdrVch nidwa w art. 24 ust.5 bzp

Zamawiaj^cy die przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 usfcS pzp.

yi. Wvkaz dswiadczieP Jnb ddkudientdw Dotwierdzaiacvch speldianie warunkow udziafu w portepbwanid^^o^^^
brak podstaw wVklnczedia

1. Do dfeftv Wvkonawca dolac^a:

aktualne na dziCn skladania oFerty dSwiadczedie, o kfdryih idbvca w aft. 25a urt.l pkt 1 .pZp,
tj. ze Wykdnawca nie podiega wykluczeniu oraz spebiia wamnki udzialu W pbst?po\vaniu.
Infdnnacje zawafte w Ww. o^wiadczCniu stadoM^ wst^pne potwierdZenie, ze Wykdnawca liie podiega wykluczeniu
ofaz spelnia warunki Udzialu w postppowaniu.

Wzor oswiadczenia, o ktorym mov^a W art. 25a ust.l pkt 1 pzp, zai^czOno dO STWZ.

2. W tefriiinie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz'katowice.pll

infonnacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaZe ZaniaWiaj^cemu o:§wiadczenie Wykodawcy

o przynaleZdOsci albo braku pfzynalezdoSci do tej samej gfupy kapitaloWej, d ktdrej mdwa w art. 24 Ust.l pkt

23 pzp.

W przypadku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyC .Wraz z o5wiadczeniem,

v> dokumenty b^dZ infonnacje potwiefdzaj$ce, Ze powi^ania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
kdnkufencji w post^pdwaniu o udzielenie Zanidwienia.

Por. art. 24 ust.ll pzp Ofaz §5 pkt 10 rozpOrz^dzcnia Ministra Rozwoju z dnia-26.07.2016 r. w spraMe fodzajdw

dokumentdw (...).

Wzor oswiadczenia - grupa kapitaldwa stanowi Zal^cznik do SIWZ.

3. PfZed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy Wezwie Wykonawcf, ktdregd oferta zdstala najwyzej oceniona,

do ZloZenia w wvzhaczdnvm. nie krdtszym niz 5 dni. terminie aktualhych na dziefi zlozCnia nast^puj^cych,

dokumentdw:

a) wykaz robdt buddWlanych (formularz wykaz robot budowladych) wykonanycb nie wCzdsriiej niz w okfesie

ostatnich pifciu (5) lat pfzed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okfes prow^dzenia dzialalnd^ci jest

krdtszy - w tym okresie, Wraz z podaniem ich rodzaju, waftoSci, daty, miejsca wykdnania i pddmidtdw, na

rzecz ktdrych robdty te zostaly Wykduane (roboty bnddwlane zgodne z wymogami dpisanjmii w pkt V pkt 1

ppkt 2 SIWZ), z zal^czeniem

b) dowoddw okfe^laj^cych, czy te roboty budowlane zostaly Wykonane naleZycie, w szczegdlno^ci infonnacji
V, o tym, czy robdty Zostaly wykonane zgodnie z przepisami pfawa budowlanego i prawidlowb ukdnCzone, przy

czym dowddami, o ktdrych ffldWa, s§ rdferencje b^dZ inne dokumenty wys'tawione pfzez podmiot, na rzecz

ktdfego roboty budowlatte byly wykoHywane, a jeZeli z uzasadnionej pfzyczyny o obiektywnyin charakterze
Wykdnawca nie jest w stanie UzyskaC tych dokumentdw - inne dokumenty.

4. W przypadku wsndlnego ubiegahia sip o zamdwienie przez WvkdnaWcdw:
1) oiwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt I SIWZ sklada kaZdy z WykdnawcdW wspdlhie ubiegaj^cyCh si?

0 udzielenie zaMdWienia. O^wiadczenie to winno potwierdzic spelnianie wafunkdw udzialu W pdst?pdwaniu

draz bfak podstaw wykluczenia w ZakfCsie, w ktdrym kaZdy z Wykonawcdw wykazlije spehiianie wafunkdw
udzialu w post?powaniu draz brak podstaw wykluczenia;
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2) o^wiadczenie, o ktdrym iHoWa w pkt VI pkt 2 SlWZ sklada kazdy z Wykoiiawcdw wspolnie ubiegaj4cycli si^
0 udzielenie zalnowienia;

3) dokumeiity, o ktdrych Inowa w pkt VI pkt 3 Iit.a i lit.b SIWZ, 'Wiiiny po'tWierdzid speManie waliinku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej pfzez jedhegb z Wykonawcdw wspolnie
ubiegaj^cych si^ o udzielenie zainowienia. Warunek ten winien spelmd samOdZielnie pfzynajniniej jeden
z WykonawcOw wspOlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamOwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich
WykonawcOw poWinieP posiadae wymagane do^wiadczenie (brak niozliwo^ci sumowania zdolnosci
zaWodowej - doswiadczenia).

5. Forma oiwiadczeA i dokunientOw.

1) Dokuinenty lub oSwiadczeniaj O ktOtych rnowa W rozpof^^dzeniu w sprawie dOkumentOw, skladane
s4 w Oryginale lub kopii poswiadczonej za ZgodnOsd z ofyginalem, przy czym poswiadezenie za zgodnO§6
z oiyginalem n:ast?puje przeZ opatrzenie kOpii dokumehtu lub kOpii Oswiadczenia, spOrz^dZOnych w postaci
papierowej,, WlasHorfcznyrn pOdpisem.

2) Pelnomocnictwa skladane s4 W oiyginale lub w formie notarialnie pO^Wiadczonego Odpisii.
3) Wszelkie kwestie zwi^zane z dokumentami skiadanyffli przez wykonaWcOw reguluj^ przfepisy foZpofZ^dZenia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rOdzajow dokumeHt6w, jakich moze Z^dad Zamawiaj^cy od

wykonawCy w postfpowaniu o udzielenie zamOwienia (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

UWaga: W niniejszym postgpowaniu Zgodnie z wyborem Zamawiaj^cegO nie zostala dopusZcZOna mOZliWO^d

skladania dokumentow lub oswiadczen, o ktdrych mowa w foZporzqdzeniii o dokmnentach, przy uzyeiu

^rodkdw komunikacji elektfonicZnej. Zamawiaj^cy nie dopu^cil fdWniez mozliwo^ci komunikacji Zamawiaj^cego

z Wykonawcami przy Uzyeiu ̂ rodkdw koniunikacji elektronicznej w sposdb okfe^lony w dziale 1 W roZdziale 2a

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Komrmikacja z Wykonawcami - patrz pkt Vll SlWZ.

UWAGA! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie ZamdWienia musZ^ zal^czyd do ofeWy

pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania

ich w postppoWaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do feprezentowania W pOst?pOwaniu i zaWarcia

uraowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa Winien odpOwiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B

SlWZ dla pelnomocnictw.

4)

5)

Zgodnie z §16 roZpOrZ^dZenia Ministra ROZwoju z dnia 26 lipca 2016 r. W sprawie fOdZajdW dokumentdw,

dokumCnW spOfz^dzonC W j?zyku obcym Winny byd skladane wraZ z tlumaczeniem na j?Zyk polski.
Poi^wiadczenia Za ZgodnOid z oiyginalem dokonuje odpoWiednio wykonawca, podmiot, na ktdregO

zdoinosciach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? 0 udzielenie

zaandWienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kaZdego z nich dotycz^ (§ 14
ust.3 rozpofz^dzenia W sprawie dokumentdW),

6) Zamawiaj^cy moze z^dad pfZedstaMenia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dOkUmCntdw
lub oSwiadczen, o ktdrych moWa W rozporz^dzeniu, wyl^cZnie wtedy, gdy zloZOna kopia jeSt niec^Clna

lub budzi w^tpliWoSci co do jej prawdziwosci.

»W Przvpadku wskazania pfZez Wvkonawce dost?pnoSci oswiadczen lub dokumcntdW, 0 ktdrych mowa w §2, §5

i §7 rozpofz^dZenia w sprawie dokumentdw, w formic elektronicznej pod dkreSlonymi adfesami intemetoWymi
ogdlnOdost?pnych i bczplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobicra samodzielnie z tych baZ danych wskazane przez
Wykonawc? oSWiadczenia lub dokumettty.
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: »W pfzroadku wskazania o^wiadczen lub,dokuitte'nt6w, o ktdiych mdwd w §2, §51 §7 cyt..
rozporzgdZema Muiistt^ RpZwOjU,;kt6re znajdu^ si? w posiadaniu Zaifaawiaj^cego, w szczegdlno^ci o^Wiadezen lub
dbkuffientdwr przeciiovvyxyanycll.'przfe^ zgodnie z art. 97 u§t.l pzp, Zamawiaj^cy w celu

■  pdtwier^ePia pkbliczfloici, 6 art. 25 ust, 1 pkt 1,1.3 p^, kbrizys'ta z pbsiadanycb bswiadczefr.M
dokumentdw, p ile one aktualnc. • ■ ' '

.  Uwaga; wartinkiem skor^stbrna. z ww rflGidiwdsfci, konieczne jest yvskakbMe'pfzbz WykOMxyc?
dokumentow, o ktdrych mowb powyzcj. ; . :

6. Art. 26 ust.3. dstSa oraz ust.4'pzp.'

Jezeli Wykonawca nie zlbzyl o^Vviadckeniai o ktorym mgwa w art. 25a ustJ p:^'; b^wiadczen, lilb dokumentbw
pOtwierdzaj^eycb Okoliczno^ci, 6:kt6i^cH .mowa w art. 25 ust.l pzpy. lub rhnybh dbkuinentbW Mezbgdnych. do
przepfOwadzenia post?powania, OsMadczenialub dokumenty s^ niekoriipletile, za\vierajg b}?dy lub budz^ 'vpskazane

:  przez Zaiflawiaj^cegO w^^liwdsci/Zamawiaj^cy wzywa do ich zlozema/bZupelnienia lub popiawiebia
■  . udzielailia wyja^nien w teniiinie przez siebie. \vskazaiiym, chyba. ze , ffiiirto ich zloZeuiaj ,uzdpelmefaia,,lub:

i: popfawiema lub udzielenia.wyjasriien oferta Wykdnawcy podlega odrzaceuiu albo kohieczne'byioby uniewazJiienie'
pdstgpowania.

Jezeli Wykonaivca riie zlO^l .ivyiflag'anych pelnoinociiictw albo zlozyl wadliwe peMoiflocmetwa; ZamawiaJacy
wzyWa do ich zlozehia w tenninie przez siebie Wskazanyih, chyba ze mimo ich zldzenia dfetta WykOHaiyby podlega
odrzuceniu albo koniecme byloby uniewazaienie post?powania. . ,

Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczdnyrti przez siebie tenfiinie, do zlpzehia wyjaMefi ddtyCzbbych-dswiadczen
lub dokurnentow, 0 ktdiych mowa #.art. 25 uSt.l pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca hie jest obo'Mazany do zloZehia .o^Wiadczbh lub dokumcntdw potwierdzaja'cybh okoliczho^bi,
•  0 ktprych ffloWa w art. 25 ust. 1 pkt 113 pzp, jeZeli Zamawiajacy posiada b^wiadczehia liib dokumenty dotyczace

tego Wykonawcy lub tnOZe je hzyskab.za ponipca bezplatnychi ogdlfipdbstpphych baz dahych, iv szczegblnoSci
rejestrdty publicznych w jPzuinieniti ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infptfnatyzacji, daaialhPsci pddihiofd'vv

r, realizujacychzadaniapubliczne (Dz. U. z2014 f. poz. 1114 orazz2016 r. poz. 352).

■  Zapisy pkt VI ppkt 5-7 SIWZ nalezy odczytywac odpowiednio do zakresti ddkumentoWosiwiadczen wymagdriy^^

, w niniejszyfn post^pOwariiu.

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiajacy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w nihiejszym post?powaniu prowadzonym .
w trybie przctargu nieograniczoncgo, najpicrw dokonac occny ofert, a nast?pnic zbadac, czy Wykonawca, .

ktdrcgo oferta zostaia occniona Jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczcniu.

» Jezeli Wykbnawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust: .1 pzp, uchyla si? od zawarcia umOwy lub nie .whdsi

:  wymaganego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, Zamawiajacy moZe. zbadac, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy spehiia warunki udziahj w post?powaniu wykonawca, Iddiy zlPZyl ofert? najwyzej pceriiona

sposrdd pozostalych ofert. / *'

VII.. Infofmacia b sposobie DorOzuniiewania .sic Zamawiaiaccgo z Wvkonawcami Oraz przckazvwania

;  oiwiadczeh lub dokumcntdw. Oisobv uDfawnione do norozumiewania .sic z Wvkonawcami

I. Koihunikacja■ mi?dzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwera Operatora pocztowegO ,
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, oisdbisCiej;za ppSredhictweihRdsiaflcai faksu „
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lub przy uZyciu ̂ fodkow kofflunikacjr elektronicznej w rozumiebiu ustawy z dnia 18 lipca 2002' r. 0 ̂wiadczeniu
ustag drog^ elekttoniczn^, tj. poczt^ elektifoniczn^ e-mail, z zastrzeZeniem, iz oferta Avinna zostad zlozona pod
lygorem hiewaZHOi^ci w forinie piseMmejj pelnomocnictwo wiimo zostad zlOZone Z zachoVvanidm fonliy okreSlOnej

, w pkt X lit, B SI'WZ (rdwniez w pfz^qpadku jego zibzenia w wynikii wezwania; 0 ktbrym mbwa w aft. 26 ust.3a
pzp), zal o^wiaddZehia i dbkatffePty, 0 ktbrych mbwa w rozpbrz^dzeniu Ministfa Rbzwbju z dhia 26.07.2016 r.
w spfawie rodZajbw dokanleiitofv, j^ich inbZe Z^dad zamawiaj^cy bd wykbnawcy w pbst?pbwafuu b vidziblenie

zambwiehia (rbvvniez w przypadku ich ziozenia tv wyniku wezwaiiia, o" ktbfym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formie wymaganej cyt. rbZpbfz^dZemem.

2. Zawiadoinietlie o wyborZe najkorzysttdejszej-ofefty, b ktotym mbwa w aft. 94 ust.1 pkt 2 pzp, Zbstanie pfzesliane
pfzy tizyciu Sfodkbw kofftunikacji elektfonicznej w fbzuniiemu ustawy z dnia 18 lipca 2002 f. 0 SWiadczeniu usblg

dfbg^ elektrbniczn^ (tj. pbezt^ elektfbAiczh^ e-mail), b^dz faksem, b^dz Za poSfedfiictwem pbslanca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub WykbAawca pfzekaZuj^ bSwiadCzenia, wnibski, zawiadbmienia oraz infofmacje za
posrednictwem faksu lub pfzy u^diu sfodkbw komunikacji elektrbnicznej w fbzumieniu ustawy z dnia' 18 lipca
2002 f. o S\Viadczeniu using dfOg^ elektfbnicZn^ (tj. poczt'4 elektfoniczii^ e-iriail), kazda ze strbn na Z^dattie dfugiej
Stfbny nieZwloGznie pbtwierdza fakt ich otrzymania.

4. W kofespondencji kiCfowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy okfeSlbnym

w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oSwiadczenia, Wnibski ofaz infofmacje przekazywane prZeZ "Wykonawc? pisemnie winny byd

skladane na adfes: Slqski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

6. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski ofaZ infofmacje pfzekazywane przez WykonaWc? pbCzt^ elektfoniczn^
winny byd kiefowane na adfes e-mail; zamowieiuapubliczne@.nfz-katowice.pl: przekazywane faksbm wihny byd
kiefowane na numer 32 735 16 36.

7. 'Wykonatvca moZe zwbcid Si? do Zainawiaj^cego o \VyjaSnienie tfeSci SlWZ. Zamawiaj^cy udZieli vSyjaSnieh

zgodnie z aft. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiaj^cy jest obovvi^zany udzielid. wyjaSnien

niezwlbcznie, jednak nie pozHiej niZ na 2 dni pfzed uplywem tenninu skladania bfeft - jeZeli waftoSd zambwienia

jest mniejsZa niZ kwoty okfeSlbtte ̂  pfzepisach wydanych na podstawie aft. 11 ust. 8 pZp - pod waninkiem,

Ze wniosek b wyjasnienie tfeSci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pbiniej niZ do kbnca dnia, w ktbrym uplywa

polbWa wyzaaczonego tenninu skladania Ofeft. JeZeli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie

tenninu skladania Wniosku, o ktbiym moWa w aft. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielbnych wyjaSnie6, Zamawiaj^cy

mbZe udzielid wyjasnien albo pbzbstawic \mibsek bez rozpoznania.

PfzedhiZenie tenninu skladania bfert nie wplywa na bieg tCrminu skladania wniosku, 0 ktbfym mowa tv art. 38 ust.l
pzp.

8. W uzasadnibnych pf^adkach Zamawiaj^cy fnoZe pfzed uplywem tenninii skladania bfert zmienid tfe^d SlWZ.
9. Zamawiaj^cy nie pfZetviduje Zwolania zebrania Wykbnawcbw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jeZeli koUiec tefminu do wykonania cZynhoSci pfzypada na sobot? lub dzieh ustawbwo
wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pfacy.

ll.Osbb^ upfawnion^ prZeZ Zamawiaj^cego do pofoZumiewania si? zWykonawcami jest: Pani Etva Adamaszek -

Specjalista w Dziale Inwestycji i Zambwien Publicznych; adfes e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katbwice.pl.

Vni. Wvmagania dbtvczace wadium

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

2.00Q,00 zlbtych (sloWnie: dwa tysiqce 00/100 zlbtych).

2. Wykbnawca raoZe wnieid waditmi w jednej lub kilku nast?puj^cych fbimach:

1) pieni^dzu,

2) pof?czeniach bankbwych lub pOf?czeniaCh spbldzielczej kasy bsZcz?dnoScibwo-lflredytbwej, z lym,

Ze pof?czgnie kasy jest zawsze pof?cZeniem pieni?znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwafancjach ubezpiecZeniowyCh,
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5) por?czeniach udzielanych pfzez podmioty, o ktdrych mowa w aft. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utwofZeniu Polskiej Agencji RoZWbju Przedsifbiorczoici.

3. Wadium wnoszbne w pieni^dzu naleZy V^lacid pfzelewem na rachimek bankowy wskazany pbniZej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potfZeby przelewdw mi?dzyiiarbdowycb podaje si?: SWIFT, tj.: „G0SKPLPW" ofaZ adffes baiiku: Bank

GospodaristwaKrajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1, 40'-043 Ka:tbwce.
4. W przypadku wnoszenia wadiilm vc fonnie iiinej niz piem?zaa, Wykonawca obowi^any jegt zlozyd dokuhicnt
.  - wadium w kasie l^ll^skiegb OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?trb, pbkdj nr 410.

Tre^c takiego dokumentu nie naoze wafunkowad wyplacenia kwbty wadiuiii ZamaWiaj^cernu bd badania
zasadno^ci z^dania Wyplaly prZez wystawc? dokuincntu. Dokument W SWej tresci winien uwzgl?dhiac
postanowienia art. 46 tist. 4a oraz ust. 5 pzp^ Dokument swoji^ waznosci^ musi obejmbwac oljes odpOwiadaj4cy
termihbwi zwi^zania ofert^ (30 dhi); Bieg tego tefmihu rozpoczyna si? wfaz z uplywbin tettnihu skladania bfert
(art. 85 uat. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^Zahia ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktdrym Uplywa terinin skladania
bfert. Wadium Winnb miec charaktef bezwarunkowv i niebdwolalnv.

5. Wykbnawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania bfert (art. 45 ust. 3 pzp).
Pfzez wniesienie wadium fbzuffiie si? zlbzenie dokumentu w kasie ^l^skiego OW NFZ, b^dz typlvw srbdkbw
pieni?znyCh na pbdahy wyzej rachunek bankowy, nrzed ublvwem teriniriu .skladania ofeft. o ktbfym mbWa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami Wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiaj^cy zobowi^zariy jest odfzucid ofeft?, jezeli wadium nie zoStalo Wniesiotte lub zbstalb Wniesiohe

w sposbb nieprawidlowy (aft. 89 USt. 1 pkt 7b pzp).

DCi Tefmin zwiazania. bfef ta

1; Tefmin zwiazania ofeft^ wyhosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofeft^ rbzpbc^na si? wraz z uplywem tbiminu
,  skladania ofert.

2. Wykonawca samodzieliiie Mb na wnibsek ZamaWiaJ^cego mbze pfzedluzyc termin zvci^ania ofert^, z tym
Ze Zamawiaj^cy moZe tylko raz, cb najinniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania bfert^, zVffdcid Si? do
WykonawCbw o WyraZenie zgbdy na pfzedluZenie tego terminu b oznacZony okres, nie dMzszy jednak niZ 60 dni.

3. Odmowa wyfazenia zgody, o ktbrej mowa w pkt 2, nie poWoduje utraty wadium.

4. PrZedMZenie termmu zWiqZania bfert^ Jest dbpuszcZaMe tylko z jednoczesnym przedMZeniem okfesu waZnbsci
wadium albo, jeZeli nie jest tb moZliwe, z wniesieniem nowegb wadium na pfzedluZbny okfes 2Swi4Zania bfeft^; •
JeZeli prZedMZenie terminu zWi^ania ofert^ dbkbnywane jest pb v^bbrze oferty najkor^stniejszej, bbbwi^ek

vraiesienia nbWegb wadium lub jegb pfzedluZenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktbrego bferta zbstala wybrana jakb

najkbrzystniejsza.

X. Opis sposobu pfzvgbto'wvWania bffeftv

A. Zamawiajqcy prosi Wykbnawc? b wypeMienie fbfmularzy (w tym wZorbw bSwiadczeA) w spbsob tfwaly pbpfzez

, wpisanie w odpbwiednich miejscach mezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cZ?sd

.  formularZa lub caly foimularz nie dbtycZy Wykonawcy pfbSimy wpisac "nie dotycZy" i pOdj5isad. W Sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, Zamawiaj^cy pfbsi o wykbnanie kserbkopii

dartego formularZa w potrzebnej ilbSci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potfzeb i pbdpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - infbrmacje nalezy mnieScid w Zal^czniku do danego formularza,
sporz^dzonym przez Wykbnawc?. Wykonawca prbszony jest o przygotb\vanie i zloZenie oferty z wykorzystaniein

wzorbw fofmularzy oraz innych zal^cznikbw skladaj^cych si? na SlWZ. W przypadku przepisywania

fbrmiilarzy, Wykonawca zobowi%zany jest nie dbkonywad zmian mefytorycznych zapis6w znajduj^cych si?

we wzorach formnlarzy stanowi^cych zaMczniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykbnawca odpowiada za tfeSd kaZdego z przedkladanych w bfercie formularzy niezaleznie bd tego, cZy

.  fonnularz pfzepisuje, czy dbkontije jegb przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny spbSdb. JeZeli Wykbnawca

przeksztalca' formulatz do fbrmy edytbWaMej, w sZczegdMbSci pbprzeZ OCR, Zobowi^zany jest dbkladnie
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przeczj^ac jego tres6 po przeksztaiceniu ofaz porownac z orygihalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu bl^dow w pfocesie prZeksztalcenia fdrmatu (np. bl^ddw w procesie OCR) tresd dfefty tide bfdzie
ddpoWiadala tfe^ci SlWZ, z zaStfzeZePiein art. 87 ust; 2 pzp, oferta pGdlegaia bfdzie odrzucenitl.

B. Wszystkie forfflularze, o§\viadczenia i doktuneflly wymagane przez Zamawiaj^cegb, a pfzygotdSvywaae pfzez
WykonaWcf rttusz^ bye podpisabe pfzbz osoby iipdwaZnione do reprezento'wania WykbiiaWcy i zaci^gania
zbbbWi^Zan o wartb^ci edpbwiadaj4cej niniejszernu zambwieniu, tzn. osoby wymietidbne W dokuinencie

rejOStrowytii (ewideficyjflyili) luB pfzez nie bdpoWiedniin dbkuHientetiQ bpblnbmocllione - w fakim przypadku
ofyginal pelnbmocnictijfa (liib jego kbpif pOSvfiadczonq notarialpie/odpis hotafialny) nalezy dbl^czyc do
oferty. Ofeft?, o^Wiadczenia i irine dokumenty winna podpisac Osoba upoWaziiioiia do repfezentowaiiia

Wykonawcy. Oferta podpisafla pfzez OsOb§ nieupOWaznion^ zostanie uznaiia za niewazn^.

G. Wszelkie koszfy zwi^Zabe z pfzygotoWabiem OraZ dbstarczeniebi Oferty ponosi Wykonawca.
D. OfOrt? Wykbnavvca pfOszOby jest dOstafczyd w nast^puj^cej formie: w Zabikbi^tej kbpefbie ozbaczObej baZv^4

i adreseffi Zamawiaj^cego:

Nafodo^ Fuhdusz ZdrOwia l^I^ski Oddziaj WojeWddZki
bl. Kossutba 13, 40-844 KatOwiee, pokdj nr 208A braz napisetib:

PfZetafg bieogranicZony Nr 27/pn/2018

ROBOTY BTJDOWI/ANE— prace re^ontow.e ̂  poddasZu (Czfstbchowa)
NIE OTWIERAC PRZED: godZ. 11.30

Jezeli oferta jest wysylana Za pOinoc^ przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca wibien zaznaczyc,

ze.przOsylka zawiera Oferty braz WSkazad numer postfpo\yaUia. Zatiaawiaj^cy die ponosi odpowiedzialdOsci
za nastfpstwa spowodoVfane brakiem wlaMwego zabeZpieczebia oferty lub brakiedi ktdrejkolwlek
z  inforinacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wiozetde do kopefty jw. wypeiniobego i podpisabego fonnulafZa oferty ofaz koperty

ozbaczonej "ZAL^GZNIKI", w ktorej WykOnaWca umieszcza zal^czbiki wymiebiohe w pkt 13 fofmularza
oferty, z uwzgl^dniebiebi uWag do zat^cznikOw.

W pfzypadku bswiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych infofmaeje Stanowi^ce

taieninice Drzedsiebiorstvfa w rbzuiniebiu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kobkufencji,

CO do ktofych WykObawca zastfzegl, ze nie mog4 bye one udost^pnione inbyrn uczestbikom pbstfpoWania,

Wykobatvca pOWibieb umie^cic je w osobnej kopercie ozbacZOnej: „ZAL4GZNlKl - TAJRMNICA

PRZEDSE^BIORSTWA" lub oZbaczyO je w inby widocZny sposob.

Uwaga! Tajerbnic? pfzedsi^biOrsfwa deflniuje aft. 11 ust. 2 ustawy z driia 16 ktvietbia 1993 f. o Zwalczaniu

nieuczciwej kObkurencji (tj. Dz.U. Z 2018 r. poz. 419 ze zm.):

Przez tajemniCf prz^dsifbiorstwa rozUmie si§ infortnacje techhicz'ne, fechnologiczne,, orgdhizacyjne

przedsifbiorstwa lub inne infortnacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub Vr szczegolnym

zestawieniu i zbiorze ich eletnentow nie sq powsiechnie znane osobom zwykle zqjfnujqcym sif tym rodzajem

infOrmacji alba nie sq latwo doSt^pne dla takich osob, a He uprawniony do korzystania z informacji

lub rozporzqdZania nittii podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymdnia

ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ast.3 pzp, Zaidawiaj^cy die ujawnia idfordlacji stadOwi^cych tajOdidicf przedsi^biorstwa
w rozuidieniu prZepisdW 0 zwaleZadiu dieucZciwej kodkuredcji, jezeli Wykodawca, die p6zdiej niz w termidie
skiadaiiia bfert, zaStrZegj. ze die mogq byd Ode udbst^pdiade oraz wvkazai. iZ zastrzaZbde ihforidatje
stadp#i4 tajedinic^ przodsifbiorstiva; Wykodawca die idoze zastrzee infortiiaeji, o ktdfych inoWa W art., 86
ust.4 pZp.
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F. Zgodnie z SIWZ Wykoiiawca moZe zloiy6 tylko jedn^ dfeft? na cale zamdwieflie. Ofert? sklada si? w foniiie
pisenmej pod rygorem niewaznosci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgpdy na zlozeliie oferty w postaci
elekttomcznej.

G. TfeSd, zlozonej dferty mifsi ddp'owiadad treSci SIWZ. Oferta zosfanie odtzilcona przez Zamatwiaj^cego
\v pf^adku zaistnienia co najmniej jeiiej z okolicznoSci wyniienionych w drt. 89 Ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy fttog^ Wspdlbie ubiegad si? 6 UdZielenie zamdwienia. Wykdiiawfcy wspdlnie ubiegaj^cy si?
0 udzidleriie zamd^vieliia musz^ zai^czyd do oferty pebiortrOcnictwo. Zgodnie z aft. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tady Winni ustanowid pelMombciiika do fepfezentowaiiia ich w post?powaniu o udzielehie niniejszego

zamdwienia albo do repfezentdwania W post?poWaniu i zawarcia umdwy W spfaWie zamdwienia. Dekiiinent
pelnomocnictwa Winien Odpowiadac zasadorn okre^Ionyrn w pkt X lit. B SIW2 dla pelnomocinctw.

I. SpoSdb WypfeMania Iflb pfzygOtoiWania fofmulafzy liib oSwiadcZeft:

1) formularz Oferty

2) foniiularz opis przedmiotu

zafndwienia

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczOnym;

w ramce w pkt 1 formularZa ofeffy nalezy podad cen? oferty za realizaej?

calego zamdwienia;

wynagfodzenie umowy stanowi wyilagrodzenie kbsztOrySowO;

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

3) Szczegdlowy kosztorys

ofertoWy

W bparciu o zal^cZone do SIWZ dokumenty skiadaj^ce si? na bpis

przedmiotu zamdwienia, Wykotiawca Wmieil SpOrz^dzid sZczegdlbWy

kosztorys ofertoWy dla rObdt budowlanych stanowi^cych. przedniiot
zamdwienia.

prZez szczegdlowy kbSztorys bfertowy nalezy rozumied szczegdlowy

kosztorys ofertOWy sporz^dZOiiy zgodnie z zasadami wynikaj^cymi
z rozporz^dzenia Ministra RoZWoju Regionalnego i Budbwnictwa z dnia
13.07.2001 r. w sprawie; metod koSztOiysOwania obiektdw i rObdt
budowlanych, dla metodv szcZegdlbwei. sporzadzania . ko'sztorvsu

bfertowegb.

Rozporz^dzenie nie jest aktem prawhym aktUalnie obOWi^zuj^cym,

niemniej jednak Zamawiaj^cy wymaga sporz^dzenia szczegdiowego

kosztorysu ofertowego zgodnie z Zasadami opisanymi w wyZej
wskazanym rozpoTzqdzeniu, ktdrCgo tekst zal^cza si? do niniejszej SIWZ.

w przypadku stwierdzenia przez WykOnaWc? bfaku mozliwo^ci
skatalogowania dahej poZycji kosztorysU, Wykonawca winieu dOkohad
wyceny danego elemenm przedmiaru rObdt w szczegdlowym kosztorysie

ofertowym na podstawie kalkulacii wlasnei rindvwidualnei'). ktdr^ wimen

zal^czyd do szczegdloWego kosztorysu ofertowego jako jego iiitegraln^

cz?^d;

szczegdlowy kosztorys ofertOwy Winien zOstad pOdpisany przez

Wykonawc?; kosztorys winien zostad Zal^czony do fotmularza oferty

w dwdch jednobrzmi^cych komplemych egzemplarzach (w przypadku

zawarcia umoWy z Wykonawcy, jeden egzemplatfz zostanie wykOrzystany
na potrzeby realizacji przyszlej umowy; egzefflplarZa. tego nie naleZy
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4) . Wz6r ihfoMacji,,o^^l^^
mowa w art. 91 ust.Sapzp

5)' . wz6r,:oiwiadbzaiiia, 6 ktoi^
mo\va Vn art. 25 a ust; 1 pkt; 1,

\  pZjp ■

6) wz6r oswiadczenia - grupa

:  , , kapitaiowa.

7) ■. fonnularz wykaz robot
budotvlkiych

iwale l^czyd z pozostalyibi dOkdfflentaMdferty);'
szczegOlOwy kos^Orys ofettowy stanOwi tresc oferty Wykonavfcy;
rOzIiczeiiie rObOt nast^pi w Oparciu o kOszito'^s powykoiiawczy,
zgodnie z zasadarM wynikaj^Gyini ze VvzOrti umOwy; wynagrOdzenie
umowy stanOwid b?dzie wynagrodzenie kosztorysdwe.

nale^ i podpisad w miejscbfdo tego XvymaezOnyffl (bi'fe
zal^Czyc do fOrtnularza bferty); . '

nalez^' wypebiid i .podpisac w miejscu do . tego' wy^aczOnym
(OsTOadczenie zaf^czyd do fOnndlarza oferfy); ,

;balezy v^'eMd i podpisac w miejseu do tego wy'znaczppyili, Oraz zlb^yd
wl tenninie 3 dni od zamieszczenia :na: strome mtemefowej rnformacjij
o'ktOrej .mO\va w art: 86 ust.5 p2p patfz pkt yi pkt 2 SlWZ.

-  • ' ' . . ' ' ' ■ ■ j
Pale:^ wypeMd i podpisad w iniejscti do tego \vyZiiaczpnym; (fofiiiul^z
skladany ViTazzdowodairiinaWezAvaMeZama'wiajgcego); <

Mieisceoraz termin sldadariiaiotwafcia ofert
1. Ofert^nalezydOzydtvsiedZibieZaiiiatviaj^cegO:

Slqski OddZial Wojewddzki Narpdotvego Funduszti Zdrowia w KatOwicach,
ul. KossUtha 13,40-844jKa®w^flpOkdj nf 208A (n piftro),,  . , , . ... id/W , ,wtermmie do dnia .............................. do godzmy 11.00.
Zamawiajpcy niezwtocznie zwaca ofeftpj ktOfa zostaia zlozOna po termiiiie. ,
Wykotiawca raoze, przed uplyvvepiterniinu do skiadaHia Ofert, ztpienid lub w^cofad ofettp.
Otwafcie ofert odbpdzie sip w dnlu ..1;.?v..l?s..?P.t^i...... o godzinie 11.36 pod adttesem wskaz'aflym w pkt 1,
pokdj nr 2i7A (il piptro).
Gtwafcie' ofert j eat jawne. Bezpoarednio pfzed Otwatciein Ofeft Zamawiajpcy poda kwOtp (bnitto), jakg
zanuetza pfzemac:^d na sfiPansOtvaiuezamdwienia.

.Podczas btwarcia ofert Zamawiajgcy pOdaje nazwy (finny) Oraz adresy .wykonawc'dw, a takZe infofmacje
dotgczpce ceny, tenfiinu 'yi^kpnania zamdwienia, okresu gw'afancji i warunkdw piatHosOi zawaftych
w ofertach.

Niezwtocznie pQ - otwarciu ofcrt Zamawiai acv zamieszcza na stronie intcmetowej (wwvv.nfz-katowice.pl')
infonnacje dotycz^ce: '
1) kwoty. jak^zatnierzapfze'znaczydnasflnansowamezanldwienia;
2) firm oraz adrcsdw WykonawcOw, ktOrzy zloZyli ofcrty w tenninie; .
3) ceny, torminu Wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i waninkow platnosci zawaifych w ofertach.

XII. Oois spbsobu obliczcnia ccnv ofertv

1. Sposdb obliczenia ceny oferty; WykO'nawca spOrzadza szczegdiOwy kosztoiys ofcrtowy wedle zasad
wskazanycli w pkt X lit. I ppkt 4 SIWZ.

;  2. Cena oferty winna zavv'iefad wszelkie koszty niezbpdne do wykonania irniOwy, zgodnie z Wzorem umowy. ,
3. W, szczegdlo^m kosztoiysie ofcrtowym oraz w pkt 1 formularza ofcrty - w zaleznoaci od tego, czy

.  obowi^zck zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do cony nclto
' . WykOnavvca doficza, bgdZ odpowiednid nie dolicza, wartoad 23% podatkn Vat.

•2.-

3.

4.

5-.

6.

7.
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W celu ustalenia, na kiiH spoczywa obowi^ek podatkowy (VAT), Wykbnawca skiada Waz z ofert^
informacj?, o ktdrej mowa w all;. 91 tiSt.3a p^ (w^or zalqczono do SIWZ).

Jezeli zlozono ofert^, ktdrej Wybor prOWadzilby do powstania u ZamaMaj^cego oboWi^Zku podatkowego
Zgodnie z przepisabii o podatku od toWardw i ushig, Zamawiajgcy w cblu oceny takiej oferty dblicZy do

przedstavSfionej \v niej ceay (nbtto) podatek od towardw i ushig, ktdJy mialby obowi^zek rozIicZyc Zgodfiie
z tyini przepisami.

4. WsZystkie ceny (waftd^ci) zawarte w ofercie wiimy Zostad prZez WykOnatvci? podariO Z, dbkladflO&ig
do dwoch miejsc po przeciiikui przy uWZglfdiiieniu zasady, iZ ceily (wartoSci) nalezy zaokfgglad db p'elnych'
grOszy, prZy czym kOncoWki ponizej 0,5 grOsza poinija sip, a koficdwki 0,5 grosza i wyZsze zaokr^gla. sip do

1 grOsZa.

5. Zarniawiajgcy OdfZuci dfettp, ktdra bpdzie zawierala blpdy w obliczeniu ceiiy.

6. Rozliczenia Mpdzy Zamawiaj^cyiii a Wykonawcp bpdp prOwadzOne w Walucie polskiej, na ZasadacK
Opisainych we wZofZe uttlowy.

Xin. Obis ktTtendw wvbofu ofert wraz z podanieni Wag tvch krvtefidw i sposobn ocenv dfert

O wybofze najkofZystniejszej ofefty decydowaP bpdzie przedstawione ponizej kiyterium oceny , ofeft oraz:

nastppuj gey sposdb oceny Ofert:

I. Ccna - Waga 60%

najniZsza cena sppsrdd Wszystkich ocenianych ofert

lio^d pufiktdw = —— X idOpkt X 60%
cefia ocenianej oferty

n. EOugP^d zabferoWaBego okreMigWarancii i fekoimi za wadvwaga 20%

okfes gwarancji i r'^kbjmi za wady za'oferowany W oceniaiiej dfePcie

IlPsd punktPW = — ^ ^ -^'x ICQ pkt x 20%

najdiuzszy zaPferoWany okres gwafahcji i (-bkojmi za wady spo^rbd wSzystkich ocenianych b'feft

» Wykonawca w pkt 3 formularza oferty Winien wskazaP - w miesigcach - oferoWaby pfZez siebie dkres gwafancji

i rpkojmi za wady przedmiotu zaffidwienia, tj. nie krotszy niz 24^miesipcy i nie dkizsZy niz 36-inieslgCe.

»JeZeIi Wykonawca Zaofefuje okres gwarancji i rpkojmi za wady diuZszy niz 36-miesigce, bpdzie niin ZWigzany, ale

do oceny w ramaCb kryterium II Zainawiajgcy przyjmie okres wynoszgcy 36 miesipcy.

»Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rpkojmi za wady krdtszy niz 24-ffiiesipcy, jego Oferta zostanie

odrzucona jako nieodpowiadajgca treSci SlWZ.

» W przypadku niepodahia przez Wykonawcp oferowanego okresu gwarancji i rpkojmi Za wady liib podania go

w sposdb niejednozaaczny, prZyjmuje Sip, iZ Wykonawca ofemje okres 24-niiesipczny. WykdnaWca pbdpisnjgc

fonnularz oferty oswiadcZa, iZ akceptuje niniejsze.

»Bieg okresu gwarancji i rpkojmi za wady rozpocZyna sip od dnia podpisania protokohi odbioru danej czp^ci robdt
budowlanych, konczy za^ wraz z upfywem Zaoferowanego okresu gwarancji i rpkojmi Za wady licZgc od dnia

podpisania protokolu koncowego.

in.DIug6^d zaoferoWanegb termittu reaiiza'cii - Waga 20%

hajlU'dfS^ zaoferoWany terniin realizacji spo£r6d wszystkich oCenianych ofert

libsC punktdw = X100 pkt x 20%

termiii realizacji zabferowany w ocenianej ofercie
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» Wykona:wca w pkt 2 formularza ofetiy winien wskazad - w dtliach fobocZych - oferoWany pfZez siebie termin
fealizacji od 20 do 60 dni foboczych licZ^c od dnia zawarcia umdwy.

»Jezeli Wykonawca zaoferuje terniin feaiizacji krdtSzy niz 20 dni roboczych, b?dzie nim Zwi^zany, ale do oceny

w ramach kiyteritim III Zamawiaj^cy prZyjmie okres wynosz^cy 20 cM robOCze.

»JeZeli Wykonawca zaoferuje terinm realizacji dhlZszy niz 60 dni roboczych, jego oferta zOstanie Odrzucona jako

nieodpowiadajgcatre^ci SIWZ.

» W przypadku niepodtoia przez. Wykonawc? oferowanego temiinn realizacji lub podania go w sposOb

niejednoznacmy, pfzyjmuje si?, iz Wykonawca oferuje termin realizacji \vynosz"^cy-60 dni robocze licz^c Od dnia
ZaWarcia uffiOtyy.

»Punkty b?dg hczdhe z doMadno'scig do dwOch miejsc po przecihku przy uvii'zgl?dnieniu zasady wyraZonej \V pkti

XIIpkt4SlWZ.

»Ocena kOhco-wa oferty b?dzie sumg ilo^ci punktOw u^skanych w kryterium I i II p'rzy zastosbWaniu opisanych

w kazdym kryterium wzOfOw mateniatycZnych Oraz zasad przyznawania pimktdw.

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

XIV. Informacie o formalnolciach. lakie powinnv zostad dopelnione Po >yvborze ofer-tv w celu zhwarcia

flmoWV W sprawie zanlOwienia pnblicznego

1.

1.

3.

4.

5.

Zamawiajgcy udzieli zamOwienia Wykonawcy nie podlegajgceniu wykluczeniu, ktOrego Oferta jest waZna, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpotviada zasadom okreSlonym w ustawie Prawo zamOwien pnblicznych, spelnia

wytnagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podsta^vie kfyterium
OCeny ofert okreilonego w SIWZ. Z^awiajgcy poinformnje o wyborze oferty Zgodfiie z art. 92 pzp.
Zamawiaj^cy Zawrze umotv? w sprawie zamOwienia publicznego z wybranym Wykonawcg, z zastrzezeniem
art. 183 pzp, -w terminie okre^lonym w art. 94 Ust. 1 pkt 2 pZp.

Fdriftq pfzeislania zawiddotftieftia o wyborze oferty najkbrzystniejsZej okreSla pkt VII pkt 2 SIIVZ przy

awzglfditieniu przepisow przejiciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie mtdwy - Prawo ZatndivieA

piibliezytych orazitiektdrycH innych ttstaw 0Z.U.2O16.1O2O)i

Zamaiyiaj^Cy moze zawrzec ilmow? przed upfywem terrainOw, o ktOrych mowa w art. 94 ust. 1 pZp, jezeli:
a) w przypadku trybu przetargn nieograniczonego zlozOno tylko je'dng Ofert? lub

b) w post?poiyaniu o udzielenie zamOwienia 0 wartosci mniejszej niZ kwoty okre^lone Vr przepisacb

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyngl termin do wniesienia odwolania na Czynno^ci

ZaniawiajgcegO wyniienione w art. 180 ust. 2 pzp lub W nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila Wjrok
lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolaWcze.

Dokladny termin i miejsCe Zawarcia umowy zostang podane Wykonawcy W pi^mie informuj^Cym 0 wyborze

oferty lub w piSmie odr?bnym. Zamawiajgcy na -wniosek Wykonawcy mOz? wyrazic Zgod? na podpisanie
umowy drog4 korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. NajpOzniej w dniu

wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest wmie^O zabezpieczenie nale^ytego

wykonania umo-wy.

Jezeli Wykonawca, ktOrego oferta zostala Wybrana uchyla si? od Zawarcia umO-Wy w sprawie zamOwienia

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego Wykonania umowy, Zamawiajgcy moZe

wybraO ofert? najkorzystniejszg spoi^rOd pOzostalych Ofert bez przeprowadzania ich ponownego. badania

i oceny, chyba Ze zachodz^ prZeslanki tCttieWaZmenia post?poWania, 0 ktOryCh mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
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XV. Wynlagania dotVczacci^bezpiiecZenia nalfeiyfego wvkbnahia umotw

1. Zgodiiie z art. l47 ust. 1 pzp Zafnawiaj^cy od Wykonawcy, ktdfego bferta zostanie wybrffia, vidiesienia
zabezpieczenia nalezytego wykOiiania umowy, Zwanego dalej „ZabezpieczeHiem''. Wysoko^d zabei^ieczeiiia
wynosi 10% ceny ofeirty.

2. ZabezpiecZenie nioze zostad vraiesibhe wedhag wyboru Wykcfnawdy w jednej lab w kilku nast^puj^dych

forraach:

a) pieniq[dzu,

b) pbr^cZeniach bankOwych lub pdr^cZeniach spdldzielczej kasy dszcZ^dnbscioWo-kredytbwej, z tysi,
ze zobowi^zanie kaSy j est zawsze zPbowi^Zaniem pieni?zhyifi;

c) gwaraticjach bankbViych,

d) gwafancjach ubeZpieczenidwych,

-e) pOr^czeniach udzielanycb pfZbZ pbduiioty, o ktdrych mowa w arit; 6b urt.5 pkt 2 ustawy z dhia 09.11.-2000 r.:
o utwbrzeniU PblSkiej Agencj i Rozwbju Plzedsi^bibrcZosci.

3. ZabeZpieczenie wnbszbne w pieiii^dzu Wykoiia\Vca wptaea przeleWeiil na racbttiiek bankowy wSkazany;
pbniZej, z bdpbAViedflilfi w^fZbdZenieHi, tak, aby pieaiqdze ziialazly sif fla fachilnku ZaraaWiaj^Gego

najpbzniej W dniu M^ZbacZbnyni jako dzien zawarcia umowy: BGK o/KatoWice Nr 97 11301091 0003 9003'

7420 0002.

Na pdtrzeby pfZiGleWbw mi^dzynarbdbWych pbdaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" braz adres banku: Btok
Gospodarstwa KxajoWego Oddzial w Katowicach, ul. Podchon^ch 1,40-043 Katbwice.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form Wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obbwi^zany
jest zloZyd stosowny dbkument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. KbssUtha 13, IV pi?tfo, pokbj
nr 410, najpbzniej w dniu Wyznaczonym jako dzien zawarcia lunowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca flioze dokonad zmiany fenny zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
o ktbiych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana fbrmy zabezpieczenia musi Zostad dokOnana z zacbowahiem

ci^glbsci zabezpieczenia i bez znmiejszania jego wysoko^ci. O zamiafze dbkonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca bbowi^zany jest poinformowad ZamUwiaj^cego z bdpoWiednim wyprzedzeniem.
Zhiiana formy zabezpieczenia zostanie Wprowadzona stosbwnym aneksem do umowy.

6. ZabezpiecZenie nalezytego Wykottania umowy wniesione W formie dokumentu nie moZe warunkowad

Wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badahia zasadno^ci z^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabeznieczenie winno mied charaktCr bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przysiUguj^Cych Zamawiaj^Cefflu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostad
pozbawiony mozliwbsci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhx zabezpieczenia nalezytego wykonania umoWy,
jeZeli zdarzenie uzasadniajqce foszczenie wyst^pilo w okresie waznoSci zabezpieczenia (jeZeli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie WaznoSci dokumentu).

8. Projekt treSci dokumentu Winien zostad skonsultowany z Zmiawiaj^cym po wyborze oferty, a pfzed zawarciem

umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym temiiny ZWrbtu zabezpieczenia (70% i 30%), okreSla wZbr umowy
oraZ art. 151 ust.l pzp.

XVl. Istbtne postanoWieiiia, nmowv - WZbr timowv

1. IStOtne dia strOn postanowienia, ktbre zostan^ wprowadzone do tfeSCi zawieranej umOWy oraZ WySokoSd kar

umoWnych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiefa wzbr mnowy zal4cZony do
SIWZ. Wzbr UmoWy feguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zambwienia.

2. Integralni cz?sci4 przyszlej umowy (tZw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachoWaniu poUfiioSci w NFZ

stanowiica zalicznik nr 3 do umoWy.
3. WykoHaWcy Wyst?pujiCy wspblnie (art. 23 pZp) ponoSzi solidami OdpoWiedziahtoSd za Wykonanie umowy

i wniesienie
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XVn. Pouczenie 6 ̂rodkach ochrbnv brawnei przvstaguiacvch Wvkonawcv w toku Postepowania o iidTiifeleiiie

Zanl6wienia

1. Srddki dchrbny pfawnej pfzysluguj^ na zasadach okre^lonych w t)Ziale VI pzp.

2. 8rb(lki bchrony pfa^ej pfiysluguj^ Wykbttawcy, uczeStnikowi kbnkursu, a takZe iifflemu pbdnubtowi,,jezeli
nia lub miai irttbres w uzyskaniu daftego zaihbwibiQia braz pbnibsi lub mbze pbnieSc szkbd? w wyniku
naniszenia przez zamawiaj^cegb pifzepispw ustay(y. Srodki bchrbny ptawiibj wobec ogtoszeaia o ZalfibwiePiu
braz specyfikacji istbtnych waniflkbw zambwienia przyshiguj^ rbwfaiez brganizacjbm wpisauyin na list?,

0 ktbrej niowa w art. 154 pld 5 pzp.

4. Odwolanie przysluguje tvyl^cZiiie bd niezgodnej z przepisami usta^ cZynno^ci ZainaWiaj^cegb pbdj?tej

vv pbst?powaniu b udZielenie zamowienia lub zaniechania c2ynno^ci, do ktbrej zaniawiaj^cy jest zobowi^ahy

na podstawie ustawy.

5. Jezeli waftb^c zanibwienia jest iflniejsza niz kwbty okre^lone w przepisach wydanych na pbdstawie art. 11 ust.

8, odwblanie pfZystuguje w^l^cZnie tvobec czynnosci:

1) Wybom tryb'u negbcjacji beZ oglbsZenia, zanibwienia z wobiej r?ki lub zapytania o cen?;
2) okfeilenia warunkbw Udziahi w pbsf?pbwaniu;

3) wykluczenia bdwohaj^cegb z pbst?pbwania o udzielenie zambwienia;

4) odrzucenia oferty odWoluj^cego;

5) opisu przedmiotu zambwienia;
6) wybbrUnajkorzystniejszej bferty.

6. Odwolanie powinno WskazyWab czymio^c lub zaniechanie czyiinoici zamaWiaj^cegO, ktbrej zarzuca si?
,  niezgodno^c z przepisami ustawy, zawierab zwi?Zle prZedstaWienie zarzutbw, okre^lab Z^danie oraz wskaZyWab

okolicznOsci faktyczile i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolattia.

7. Odwolanie WnOsi si? do Pfezesa Krajowej Izby OdwolawcZej w formie pisernrtej W postaci papiefbwej albo
w postaci elektronicznej, opatrzOne pdpbwiednio wlasnOr?cZnynl podpisem albo kwaUfikbWanyni podpisem

elektronicznym.

8. Odwohij^cy przesyla kbpi? odWoiania Zamawiaj^cemu prZed uplyWem tenninU do Wniesiema bdwolania W taki
spOsbb, aby fflbgion Zapozaab si? z jego tre^ciq prZed uplyWem tego terrainu.

9. Wykonawca lUb uczestnik konkursu mbze W tenhinie przewidZianym do wniesienia odWolania poinfOiinowab

Zamawiaj^cego 0 niezgodnej z przepisami Ustawy cZynnoSci pbdj?tej prZeZ ttiegO lub zaniechaniu czynnosci,

do ktbrej jest On zobowi^any na podstawie ustaWy, na ktbre nie przysluguje Odwolanie ha podstawie art. 180

ust. 2 pZp. W przypadku uznania Zasadttosci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza c^iinobb albo

dokonuje czynnosci zaniechanej, infonnuj^c o tytti wykonawcbw w sposbb przewidziany w ustawie dla tej

czynnosci. Na cZyimbSci, o ktbiych mbwa w art. 181 ust. 2 pzp, nie prZyslUguje odwolanie^ z zastrzezeniem art.

180 ust. 2 pzp.

10. Teiminy Wnoszenia odwolania oluebla art. 182 pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby OdWOlawczej stronom oraz uczestnikom poSt?pbWania odWOlawczego

przysluguje skarga do s^du. W pOSt?pOwaniu tocZ^cyni si? Wskutek wniesienia skargi stOsUje si? odpbwiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postppowauia Cywilnego o apelacji, jezeli pfZepisy
niniejsZego rozdzialu nie stanowi^ inacZej.

12. Skarg? WrfOsi si? do s^du Okr?goWego wMciwego dla siedziby albo miejsba zanlieszkama zamawiajgcego.

Skarg? wnbsi si? za poiredniCtWem Prezesa IZby W terminie 7 dni bd dnia dor?CZenia brzeczenia iZby,

prZesylaj^c jednbcZeMe jej odpis przeciwnikowi skaTgi. Zlozenie skargi W plaCbWce pbCztbWCj operatbra
wyznaczonego w rbZuniienin ustawv z dnia 23 listopada 2012 r. - PrawO pbcztbWe (Dz. U. poZ. 1529) jest
rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby prZekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odWolaWczego wMciwemu s^dowi W fenninie

7 dni od dnia jej blxZymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeCzenia skarg? moze Wniebb takze Piezes

Urz?du ZarnbWibfi Publiczttych. PrbZes Urz?du moze takZe przystgpib do tocZ^cego si? pbst?powania. Do
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czynnosci po'dejmowanych przez iPrezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv
z diiia 17 listopada 1964 r. ̂  Kodeks post?powania cywilnego o prokurSfoirze.

14. Szczegdlowe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrdny prawnej fegulujq przepisy lisfawy PraWb zamdwien
publicznych.

XVin. RODO; inforittacia dia WvkDnawc6w

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 fbzpGrz^dzeMa Parlamentu Eurdpejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietriia
2016r. w sprawie bchrbhy os6B fizycziiyck w zvvi^zkii z przetvrarz'amdm daliych oisdbo'^dh i \v sprawie
stvobodhego przeplywu takicb danych oraz ubhyleiiiia dyrektjnJvy 95/46/WE (dgdlflb rdzporz^dzebie o bchrbnie
danych) (Dz. Urz. TIE L 119 z 04.05.2016, Sir. 1), dalej „RODO", Zaiflawiaj^cy mfbrmilje, ze:

■  admmistratbrem Pani/Pana daiiyfch bsobowych jest Slqski Oddzial Wojewodzki Ndrod&wego Furiduszu
Zdrowia,

■  Ifispektbreia Ochrbny Danych Sl^skim Oddziale Woje\v6dzkim Narodbtvego Fluiduszn ZdrbMa jest Pah

MaCiej Zymelka, e-mail: iod@nfz-katowice.pl, tel. 32 735 19 21;
■  Pani/Pana dane osobbwe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi^ahym

z pbSt?powanieni o udzielenie zahibwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu niebgrahiczonego o

nr27/pn/2018;

■  bdbiorcanii Pani/Paha danych osobowych b?d^ osOby lub podrnibty, ktbrym udbst?pnibha . zb'Stanie
dokumentacja post?po\vahia w bparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sfyczhia 2004 r. - Prawb
Z^6Vrien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze Zm.), dalej „Pzp";

^ ■ Pani/Pana dane osobowe b?d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakbnczenia pb'gt?povvahia b udzielenie zainbwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowyWania obejmuje caly czas trwania umowy;

■  obowi^zek podania przez Pani^/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Paha dbtycz^cych jest wymogiem

ustawowym okreslohym w przepisach Pzp, zwi^zanym z udzialem W post?powaniu o udzielenie zambwienia
publicznego; konsekwencje niepodahia bkreSlonych dahych wynikaj^ z Pzp;

■  w bdniesiehiti do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bfd^ podejmowane w Spbsdb zautomatyzowany,
stbsowanie do art. 22 RODO;

■  posiada Pahi/Pah:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pmia dotycz^cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostbwania Pani/Pana danych osoboWyCh **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora bgraniczenia przetwaTzahia danych

osobowych z zastrzezehiem przypadkdw, o ktbrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO * * *;
- prawo do whiesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych. OsbbOWych, gdy uzaa Pahi/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy RODO;

, " nie przyshiguje Pani/Panu:
- w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych;
^ prawo do przenoszehia danych Osobowych, o ktbrym moWa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetWarzania danych OsObOwych, gdyz

podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest aft. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" skOrzySfahie z prawa do sproatdwania nie mote skotkdwad zmiaha wyniku pdst^powanla d Udzielenie zamdWiehia pUbiidznegd ahi Ztniahg
pdetadowied Umdvi/y w zakresie niezgddnym Z Ustawy pip oraz nie mote naruezad integrainoici prdtdkoiu drsz jega zaigcinikdw.
prawo do dgraniczehia przetwarzania nie ma iastdsowania w odniesieniu do priechowywania, w cdlu Zapewnienia korzystania zadrodkdw

ochrdny prawnej iub w ceiu ochrony ptaw innej osoby rizyczhej iub praWneJ, lub z uwagi na wazrie wzgigdy interesu publicznego Unii
EurdpeJskiejiUbpadsiwaczionkowskiego-

UWAGA! W pfzypadku otfzymania niniejszej SlWZ niekomplethej Ittb nieezytelnej nalezy fakt ten
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Nt zattiotdetiia: 27/pti/2018

Daiie Wykofta^ey:

N azWa/Firma:

O F R R f A

fotmulaJZ dfetty

r^atbddi^ FuttdiisZ Zdtbwa
Si^ski OddZiaf WbjeWodzki
ui. Kbssutha li' ;
40-844 KLatbmce

Adtes:

iSluinei KRS: ........'i. i...;...; i.............. / jfezeU dbiycZ^

CEIDG:, . i..v. i ;. .i.. i.;.. i.:.V . i.../jbzeli dbtyczy/

Nuidbr REGON: .. .''i.'.. ii' ,'7jezeli dbtycz'y j

NutiietKlP: ........

adtes e-mail;

stifbiia w^vw: ........ .V;;.; ^eZeli jest)^ telefbh: .....; lEax: ....w..;......

Nt rachfliikb badkowego Wykbnawbyi'fta kfbd^ Zamaxwaj^cy b^dzie ift'6g4 zwtoci'c wadiutn: .

/■ dotycssywadiiith wit

1. W flaMazanii

ieaiahegdyii, pieiii^dzu/

a db ogib'szefiia o przefargd niebgtamczbnym majacym za przeditiibt jcbbc»t^ budbwlad% -
ptace tem<mibwe da pbd^ds^d i klatce schbdbwej budynku delbgatuty Sow MFZ
w Cz^stbclibS^e ptzy til; Czattb'tyskiego 28^ bfetujeiny. wykonanie' dla Sl^sIdego Oddzialu
Wbjewodzkieigo ̂ NrFZ cai'egb. Zamowiefiia zgodide;ze.Spebyfil&Gja Istotnych Watudk5\v Zadipwienia,

Za ceri^ bfefi

efeda dettb 2i^ - , ,  \ ' ■ ' , .

Zgbdiiie ze SZcZegd-b'^di kbsZtbiyseith bfeirtbd^

VWAGA!

Wvkoiiawcd tiie dolicZa. dd lpbdlitilrCh deh podatkii .VAT. ieidli dbdPi^Zdk pddkddowV sp&d Z' iiwa lia
Zama^aia'cvm^tiatfz dkt XII bkt S SlWZ oraz X^zbr idfotmacii. b ktbfei mod^a w aii. 91iiSt;3abZt>i -

WtaMei s^Mcilcetistifetdwah^ iSi^z Wvkdtiaivce htedzid tdtid WSkazdildiakd ifoficf. dZrvH hez nhdatlhi

:od towsOo'w i rfxtdeiszeddtirdzkrTowPieZszcZeedi'dWdichkos^tdrvsdwofettoWirCh.
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2. Oswiadczamy, iz zobowiazujeHiy si? \vykonac zamowieiiie w ci^gii

pd dnia zawarcia umb-tt^.

foriiiulatZ oferty

(60 diii) fobocZyCh licz^c

Wykbnayrca mdze Zabferbwac termin y^kbnaiua xyypbsz^c^ od '20 db'60 drri fobopzych Ucz^c bd dnia Zawarcia
ubiciwy, z nwzglpdnienieiii faktia, iz' pietwszy etap .prac zakoncZony zostanie podpisaniefn protokdlu- bdbioru
pietWszegb etapn p^ac db dnia^Sl.l2,i20i:8 r; '
Jezeli wykbnaWca ofettije tendiin wykDttania zafno-vWenia wynbsz^cy^ 60' dni rbbbczych, nie fttusi Wplisywac gb

w rniejsce wykrbpkbwane. Brak ■«ypelnienia przyjrnuje si? Za zabfefbwanie 60 dni rbbbci^ch licZ^c bd
pbdpisania tiftibwy. Db ZabfetbWania innegb terminu wykonania niz 60 dni rbbbczych wystarczy wpisanie
bferbwanego temiinu wykbnania w mibjsce wyktbpkbwane. Skreslenie ZWrbtu „(60 dni) rbbbtzych" nie jeSt
kbnieczne.

3. Osvidadczaitty, iz zbbbwi^zujeniy si? ndzielic ........ (24)* miesi^czftej gwarancji i i:?kbjini Za Wady
przednaibtu zarnbwifehia, tj. na wykbttane rbbPly budbWlMe, w tyta ha wykbnane ihstalacj? braz zastbsb'wane
materiaiy i urzadzenia, a takze na pbZbstalc elementy zath'bwienia, ktbre ftibzna oh%t gwatancji^ lub f?kbjniiq, za
yrady, na warunkach bkreslbnych wZbrze uhibwy. Okres gwatancji i r?kbjttii za Wady rozpbczyha si? bd dnia
pbdpisania dahegb prbtbkbiu bdbibru rbbbt budbwlanych, kbhczy Zas WraZ Z hpiywehi Zaofetowattegb bkresii
licz^c bd dnia pbdpisania prbtbkbiu kbhcbwegb.

Termin udzielbnej gwarancji i rpkbjihi; cb db zasady Wykbhawca fnoZe ZabferbWac tenmin gwarancji i r?kojnii
wynbsz{tcy bd 24 db 36 niiesi?cy licZac bd dnia pbdpisania prbtbkbiu kbhcbwegb.

*Jezeli wykbnawca bferuje dlugbsc gwarancji i r?kbjnii wynbsza.ci^ 24 niiesi?cyi nie ttiusi wpisywac go w miejsce
WykrbpkbWatte. Brak -wypelnienia przyjrnuje si? za zabferbWanie 24 miesipCy Hczac bd dnia pbdpisania prbtbkbiu
kbhcbwegb. Db Zabferbw^a innegb terthinu niz 24 naiesi?cy wystarCzy wpiSanie bfetb'wanegb temainu
w miejsce wykrbpkbWane. Skreslenie zwrbtu ,,(24)" nie jest kbnieczne.

Jezeli WykbnaWca zacferuje bkres gwarancji i r?kbjmi za wady dluzszy niz 36-niiesiiei;ce, b?dzie nirh zwi^any, ale
db bceny w ramach krytehum bceny bfert II Zamawiaj^cy przyjmie bkres wyflbsz^cy 36 miesi?'cy.

4. pswadczamy, ze akceptujemy watunki platnbisci bkre^bne We Wzbrze Umbwy.
5. Oswiadczaihyj ze uwazamy si? za zWazanych hiniejsz^ nfert^ prZeZ bktes 30 dhi. Bieg Zwi^Zania bfert^

rbzpbczyna si? wraz z uplywefti terminu skladania bfert
6. Oswiadczamy^ ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnbsimy db niej ZaStrZezeh btaz ze zdbbylismy infbrmacje

niezb?dne do przygbtoWahia i zlbzenia nihiejszej oferfy. Oswiadczamy, Ze zbbbwi^Zujemy si? przypadku
Wyboru naszej bferty do wykbnania zambwiehia zgbdnie z wymogami Zamawiajacegb bkreslbnyhh w SlWZ braz
bbbwi^Zuj^cymi nbrmami i przepisami ptawa.

7. Oswiadczathy, Ze zal^czcny db SIWZ wzot amowy wraz z Zal^cZthkiem nr 3 db umbWy - wZorem Umowy
6 Zachowatliu.poufittOsci w NFZ Zostal przez has Zaakceptbwany i zobowiazujemy si? w przypadku wybbru
naszej bferty db zawarda umbwy na waruttkacb bkreslbnych w wW. wzbrach umhw, w miejscu i terminie
wyznaczbnym przez Zamawiaj^cegb.
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8. Osx^adezamy,'26 zatiuetzamy pbiyierZyc fiast^puj^cemu pWd^kbiiawcy t^koMdife. fiast?^ Cz'i^^ci
zamowemat:

Lp. Czesc zamowienia Fitma Podwykpnawcy .

podwykbaayrfco^. 'Wskazuj^c^^ . z'amo^eiiiai kforej ■^koMaflie WykbhaWca zamietza potvieizyc
pbd'^koflatycy btaZ p'bd^ko^^ ' :

Oswiadczainy, zc przy wj'konywaniu zamowienia b^dziettiy polegac / nie b^dzicmy polegac-
ha ZasobacH ihhego podhiioth zabesie doiyeZ^cym zdolnhsdi Zawodbwej (^osiadahie dos^adczenia).

** tiieptittssehne skteslic. W: ptizypddku
udctwodni, ii reolizujqc zaindiideiiie
w.

ha'

hhla ha zddJhosci zawoddwhj mhiegpipodihdotu, WykqhaPca
dysponbwat hiezbqdnyhai zasdbami ttgo pddhaiotu,

do Oddahia hih do dyspoZyOji h' iezb^dhyopzasobow
zahiowiehia

do \vhihsiehia zabezpibcizehia: halezytego TXykdhahia
ZabeZpieczehie tvhiesieiiiy hajpozniej w dtiiu

9. Zobowiq^zhjemy si^ w przypadku wyboru haszcj
■ tlhioyy w wysbkoM - bdpbydadajacej .10% ceny

yyznacZbnyhi'jakb dzieh zaw^da uhibviy..

lOi Osydadczam, ze WypelhiHsttiy oboy^azld ihf'bfhiat^tte.pfzhy^ w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osob
fizycznych, bd ktorych dahe bsbbbwe bezpbsredhib lub posredriib pbzyskiffisitiy w c'elu ubiegariia si? o udZielehie
Zathd-vdeuia pubHcZhegb w hihiejsZym pbst?pbwahiu;**

"^oiporzaLdiefiie' Pariyhefll^' Eurbp'ejskiego: i Ridy (UE) 2016/679 z dfiia 27 kwietnia 20l6- r. w spiiwie ocKiBfiy 6s6b' fizycznych w Zwi^zku-
z przetwarzaniem daiiych osobo^ch, i w: ̂ rawie "swobodnegp przepjywu taMch dafiych oiaz • uchylehia dyrektywy .95/46/WE (pgolne

- . rozporz^dzenie Q ochibiue danych) (Dz. .Ufz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1).
■M< ij{^piz^adku,:,g3y Wykonawca-hie przekazuje danych oSoboWj'ch innych hiz beZposredhio'jego dbtyczacych lub zichbdZi ■(^l^czebie stbsdwahia
obowi^zlm infoimacyjilego, st6s6#nie do art 13 ust"'4 lub art 14 ust 5 RODO, tresd bswiadcderaa-Wykpnawca hie skladaj tj. halezy wylheslii

,  treih oSrdadcZehia albb wpisai DOTYGZY.

.  ll. Oswiadbzamy, iz upbdazmehie osob reprezeutaj^cych Wykdhawc? w iiiniejszyhi pbst?pbwariiu
j  . (w tyih pbdpishj£[cych bfert?/forhiularze/bstdadczenia), a wskazanych pbnizej wynika z iiast?puja,cegb

dbkumehtu*:

1) , I<RS . □
2) - CEIDOJ • □
3) pelhbhibciiiGtwa .□

zalstcZbhego do hihiejsZegb fbrhiularza bfefty udZielbnegb przez Osoby odpowiednio uhlbcbwatie.
.  *zaznaczyc podpuhkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowa^nionc (upelnoihochibtie) do reprezentacji Wykonawcy w riihicjszym
post^powaniu:

. /iirii?'i nazwisko/ awa upowaZnicnia do rcprezentowania Wykonawcy/

3
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12. Oswiad'cZa:my, iz hdleiyifly/me nale^my* do grupy inafyth lub srednich prZedsiigbibrStw,
* nifep6tiC2;ebfte-sktfeslic

Defmigi malego aras^ sndnkgo pt^Mibiw^ a . tak^e mikr6pr^(edsiihiariy ̂ wkra ustaiva s^ dnia 06.03.2018 r. Vrawo pH^dshhkrcoiv
(Ds;. U. 2018:646). Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt l-p/kt J cyt. ustdwg u^te w ustawie okfesknid osptac^jcg
1) tmkxopizedsipbioTca - pf^dsi{biefci, ktofy id co najtnniej jednjm raku ̂  dwoch dstatnith lat obMi^'ch speMaPlacs^ie ffast^ujcice
wamnki: : '

a)i^trudniatsHdnidfvc^ieimniejni^10[pracdWnikdp%rciX
,b) osic^ndt rokgtj Wrot nekoP^ spin(pda^ j'6Mivk7nrpnbSw i iulugora^ ̂  operagtftndnsowpch diipriipMrticspjcigP rowfion/artdsd m f(i6pgch' 2
milibiSoiV eUrppMb'dkmydktpMkjegd bilarisU i'̂  wd'kbntecjMnegb^pTgch'ldt nieprt^kfdci^ij riitindiddrtdsci'-k

'euro; ■ \ , - ,

2) Mdip.pdkedsi^bx&rdd - pf^dnbbkfcpktdfg w id najtnniej. jedbjm rdku x(. dk6ch bsMnich Idi dbrdtowyih'spdMdt ldi^ie nast^ujdie
wamnki: ■ .

a) iptntdiiiai mdmdmpiie m'mej nisPSOprdcdwmkovb dfds^
b) osiagndlroibpy dbninettb.pe pidpdd'^ tdwarow, dppkbowi'ustug dra^s^operdpifmansoiipch meprdpkrdci(ajciiy foWndwddosa w'^btych 10-
milionow euro, lub sUmy akpimwjegb bihnsU sporvgidepnego ha kdniec jednego \ tgchilat nie pr^kroceyly rdwnowaHosd w ̂otgch 10 miliondw

euro -A ktory niejest mikrdpft^dsijbioricp

3) sredhi przedsigBJdrca - pre^dsiibtdrii, ktoiy iv ib najkniej jednyk foku \ dmch odatnich lot obrbtdiiych spelhial Idpepie nast^ujate
wamnki: ■ '

a)yatmdnial'mdniorbe^ie'mhijm^230prdcbwnikdWioraz
bjpsii^n^lrbiifky bbrdt hetto.e^spji^ddey toWamW,'WyrdboW i'uslu0ra^i^dpdrd(jifinahSbWjih nieprbpkract^jdy ikwndwdriosd W t^dtgch-50
.milibmw eUrojlub suhty akk/Wowjegb kilddsu spdrpdkpnegp na koniec jednegd '^ tych lot hiejprt^krbdyiy fdmbwdrtdsd Wl^tbtych 43 milionow.
euro - ' , ' ' ,

riktoiy nie jest mikfopiieedsiibiorccianinidlymprijedsiibtbrcii. '

13. Za%cziiildii]li do hiniejsZegb fp£fbuliarza
: bsMadcZehia/dbfcubieiity:

■.1)

ofet^ hastigpdj^ce y^pielnibbe fotnaulate^^^

2) infoiimacja, o ktotej mowa wart. . . .

3) os\wadczaftie, o ktoiyin inowa w att. 25a bsfel pkt i pzp ' |
,4) fbrniulatz opis ptzedmibtu zainowieiiia i
5) zobbwi^zanie innego pbdmiofti do oddariia Wykonawcy do dy'spoZycji ilieZbgdiiych zasoboW iia pottzeby realizacji

Zamowienia, ;

6) pelnomOcnictwO oaob repiezentujacych WykonaWc? (oryginai lub kppia pbstwadczbna-UotarialiUfe/ddpis nbtarialny)
— jdzeH uptaWflieme do rfeptezedtacji niewyi&a z dokumentuiejesttowegb (ewideiityjflego) . y "

7) itttie .J.j..................................... - jezeli dotyczy"

Uwaga!

> oswiadcz&tue 6 pfZ!zyfiMie±ndsci Mbb braku
Wykbnayvca sktada w tettxdhie 3 dni bd zaniieszczeiila

na strbnie Mtetnetbwej wddw.nPz-katbince.pl

db itej saMej gtiXpy kZpitatowej

xcji, o ktotej tnbw^a sw art. 86 ast.5pzp

IiMi? i nazwisko upclnomocnionego przcdstawicicia Wykonawcy:

Data.. • .at •>> • • • » • • • • • i • • • • • • • • •••••«.
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Nr zam6\vieiiia: 27/pn/2()18 fotmulairz o^is ptzediniotu zamowieiiia

Q1»IS PR^EK)MIdTU 2AM6WmNIA

I. Pfzedriiiotem zaniowiehk jest robota budowlana - pface reiiientpwe iia poddaszu i klatce sehodd^vej;
budynku delegaWry SOW OTZ tv Cz^stdchowie pf2y ul. Czartdiyskiege 28, zgddiiie z zasadami
okresldnyifli w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszyfn fonnularzein dfaz wzdrfeitn umewy.

II. Na dpis przediiiidtu zamdwienia sklada si§:

1) niftiej Szy fdnfliularz dpis przedfliidta zaiildwienia;

2) ddkumentacja projektdwa (rzuty kdndygnacji draz przedmiafy) zaigczdna dd SlWZ;
3) speGyfikaGja techxiic:ma \^kGnania i odbidru rdbPt buddwlanyGh, w skfocie: STWiOR., zaigGzdna dd

SIWZ;

Opis pfzGdmiotu zanidwiGnia okraala standardy jakoscidwej o ktdrych mowa w art^91 iist.2a pzp.

J' -. -
: WykdnaWGa oswiadGza, iz zapd^al si§ z WW. ddkuflientafhi skladajgGj^i sii? na dpis prZedmidtu

zamdwienia draz akGeptujeje.

,  UWAGA!

»WykdnaWGa sktadajge ofeftfy pdza ninifejszyih fdrmularzem dpis przedriiidtii zainowienia, nie jest
zdbligdWany zal^czac dd dferty pdZdstalyeh ddknmentdw dkresldnyeh pdwyZej w pkt n ppkt 2-3.

» W przypadku rdznie merytdiyeznyeh pdmi^dzy tresei^ ddkinnentaeji pfdjektdWej bgdz STWiOR a tresei^
pdzostaiej ez^sei SIWZ, pierwSZenstWo niaj^ zapisy pozdStalej CZ^sei SIWZ.

HI; Wykdnawea zdbdwi^zuje si? do tvykdnania zaffldwienia Zgddnie z wymdgarai Zamawiajq:Gego
okreslonyini w SlWz, w tym zgddnie z dpisem przedmiotu zanidwienia draz wzorefti unidwy, w spdsdb
ddpdwiadaj^Gy zasadom wiedzy teebniGZnej draz zgodnie Z obdwi^j^eymi przepisami prawa, w tym
Prawa budovvlanego, z zaehowaniem dbowi^zuj^eych norm odnosZ^cyGh si? dp przedmiotu zatndtvienia.

IV. W przypadku zawareia umowy Z Wykonawe^, WykonawGa zobdwi^je si?, iz przedniidt zamdwienia
wykona przy udziale oSdb posiadajgeyeh wymagarie uprawnienia w Zakresie wykonania robdt

budowlanyGh dbjptyeh zamdwieniem przy zaehowaniu warunkdw wskazanyeh w zamdwieniu oraz

Zgddnie z dbdWiqznj^Gymi przepisami prawa.

V. W przypadku zawareia umowy z WykonawG^, Wykonawea^ ZdbdWi^je si? i oswiadGza, iZ wszystkie
fflaterialy (w tym urz^dZenia, instalaeje) oraz iluie elementy uZyte dd wykonania przedmiotu zamdwienia

b?d4 fabryeZnie ndWe, nieu:^^ane i w pelni wartoseiOWe, wyprodukdwane nie WGzesniej niz w roku

2018, pdehodz^ee z legalnego zrddla. Materialy draz inne elementy uzyte do Wykdnania prZedUiiotu

umoWy, a takze narz?dzia, sprz?t uzyty do wykonania umowy, bpd^ spelnialy wymogi i normy okreslone

w obdWi^j^eych przepisaGh, odpoWiadaly, tam gdzie jest to wymagane, wymdgom wyrobdw

dopuSizeZonych do obtotu i stosowania w budownietwie, poSiadaly wymagane eer^fikaty, aproba^
i  teGhniGZhe, swiadectwa ddpUszezen, deklaraeje ZgodndSGi, atesty ete. /wyrdby budowlane (WbuddWane

W obiekt budowlany), sZGzegdMe istotne dla bezpieezenstWa konstrukeji i bezpieezenstwa pdzardWegd,
b?d4 posiadaly dolmmenty potwierdzaj^ce ieh ddpuszGzenie do obrotu i powszeehnego albo

1



Nr ziEtmowiehia: 27/pii/20i8. fomiulafz opis prZedMiofP Zamotdeiiia

jediibstkbVvegd stbsbwtoia w btidbWPictWib/i Nk z^danie Zaiiiawiaj^cbgo Wykbnawca bbbwiqzany jbst
niezwlocmie dbstarczyc wszclkie wymagane dbkuraenly.

Vl. Najpb&iej w dMti zavvafcia Uitibx^ Wykbfl^^ lub pbdvvykbMwca ,(w zalembsci bd tegb, czy dtok"
bsbba zatrddhibiia jbst przez WykoMk^wc^/Q^^ pbdw^kbnaWbb) pyzfedtb:^ ZaMawiaj^cemu (jedkej z iosob

j  wskazaHykb W.tiflibWie) bkAyikdbzeme, iz bsbby ̂ kbk:kjace w raiM riiniejszegb iainbWienia (umbVvy)
czyMbsd,;cb dbldbrych przedmibtb^aukabwa wymkga zktmdnibkikfiapbdstawibu b pracbi b^dk
zatnidnibhb Ha . pbdstawie umbwy b praGf w rbzHMbniii kbdeksu , praGy W GaljHn; bkresie rbaliZaGji
uiHb^vy; OsxviadGZeniei (kbmpletnG; bsMadGzenie) wiBH zkwietac; rbwmez imib' i liaz^iskb bs6b

zatmdnibHyGK Hk; podstkm^ b pYacb waz ze wskkzaiiiem WykbHyvvaHyGh przGZ dknk bsbbb:
czynnbsci, fbdzaju utobWy b prkG?, dbkiadne blaeslGnie pbdrHibtu sklkdajkGegb bswiadGZenie, dat?
zlbzenia bsWiadGzfenia bfaZ pbdpis bsbby Uprkwnibnej db zibzenia bswiadGzeiiia w ilttieniu Wykbnawcy
lub pbdwykbiiawGy.
SIWZ wskazlije, jakie CzykkbsGi na gifuncie niniejszegb pbstbpbwattia riale^ rbzumiec jakb Gzyiinbsci,'
ktbiyCh wykbHanie pblGga M yiykbftywafliu praGy W fbpunieniu kbdeksU pi-ab^ :

Vll. Wykbnawca bs\viadGza, iz zbbbwik!2uje si§, wyk^^ zambydenie na WaMnkach i zgbdhie z-Wzorein
umbwy. WykbttaWGa: bsWiddGza, ; iZ rbbbty :budbWlaHe pfZeprbwadzi zgbdhie iz dbkumentk^
wsk^aiiymi w pkt H, SpetoiajaG wsi^stkie wyniagania bkteslbrie w dbkbnanyGh uzgbdnieniaGh,

T  u^skafiych bpMaGh i decyzjaGh, zgbdilie Z bbbvvikzujkGyrHi pfZGpisami, nbrmabki i zasadami wiedzy
tecbnicznej/w spbsbb zapGwniajkGy bezpieGzenstwb IndZi i mienia.

imiki AH^ikko upelAonibcAioAego przedktawiciela^^

• ̂ • ••• • • *'9. • • • • • •••••'• ••••t
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Nr zamowienia: 27/pn/2018v formularz wykaz robot budowlanych

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Wypefniaj^c niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ.

Wykonawca winien spetnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) polegaj^cy na nalezytym wykonaniu nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktedania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie przynajmnie] 1 Gednej) roboty budowlanej (zakonczonej) polegaj^cej na wykonaniu co najmniej jednej roboty

ogolnobudowianej o wartosci co najmniej 50.000,00 z\ brutto.

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

Wykonawca przedstawia zatem wykaz robot budowlanych z zat^czeniem dowodow okreslaj^cych, ze roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, w szczegornosci informacji o tym, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawldtowo ukonczone.



Nr zamovyienia: 27/pn/2018 formularz wykaz robot budowlanych

Lp.

•  rV-

Rpdzaj roboty
budowlanel

Wartosc roboty
budbwianej: ;

W zfoiych bruttp

Data wykonania
- naleiy pod^c dat^, tj. dzieh,

miesiqp i rpk yvykonariiat
(zakpdczenia)^ roboty

budowlanej;

Mrejsce wykpnania roboty
.  budowlaneji

- adres wykonainia roboty
budbwlan^^

Pbdmiot, na rzecz ktoregb
robota zostata wykonana

ir

r  ' ■

■ ■■■■'

V

Imi^ i

Data

podpis/y



,;p.,; v,x --■■

Nf zamowienia: 27/prlA2018 wzor ihformacji, o kt&rej rriowa w art. 91 ust.3a pzp

Infdfnfiiij^, iz wybor ztozdhej przeze mnie dferty*:

W zaijieznoici ad syfuacji wybrac aibb.pikt 1 albo pkt 2

1) nie pfbvvadzi do; povi/stahia u Zamawiaj^Gego obowi^zku podatkowbgo zgbdnie
z przepisartii b podatku Od towarOw i uStug.

2) pfbwadzi do powstahia u Zamavviajgcego bbowiqzku podatkbwego zgodnie
z pfzepisami o podatku od towarbW i ustug. W zwi^zko z nipiejsZyrti wSkazuj^
poriizej:

a) nazvv§ (radzaj) tbwafu lub uatiigi, ktorych dostawa lub swiadczenie b^dzie
prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowago zgodnie
z przeplsaml o podatku,od towarow I ustug:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ a a'a'a'a a a a a 'a a'a'a'a a a.a a a a'a a a a a'a a aaaaaaaa a'a'a aaaaaaaa a"a'a a

b) vvaitosc tbwaru Tub usfugi, o ktOrym mowa pod iit.a), bez kvvbty pbdatku VAT, tj.
cena netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, Jezei! ziozdno dfettg, ktorej wybor pr'owadzUby do pdWstania
u zamawiajgeego bbowigzku pddatkdwego zgodnie z przepisatni o podatku od towarbw i osiug, zatnawiajgey w
ceiu dceny takiej dferty doiicza do przedstawidnej w niej ceny podatek od towardw i usiug, ktory miaiby
dbowigzek rdziiczyc zgodnie z tyrni przepisami. Wykonawca, skiadajgc dfertg, infofmuje zamawiajgcego, czy
wybor oferty bgdzie prOwadzic do powstania u zamawiajgcdgo obdvvigzku pddatkdwego, wskazujgc nazwg
(rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub swiadczenie bgdzie prowadzic do Jego powstania, oraz wskazujgc
ich wartosc bez kwdty podatku.
UWAGA! DOdatkoWd wSkazuje sip, iz Obdwigzekdoiiczania wattoscipodatku VATpiacdbegoprzezZafnawiajcicego
do oferty Wykonawcy (wartoscinetto) cigzy na Zamawiajgcym wprzypadku, pp.:
- wewngtrzwspdinotdwego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zatgczniku nr 11 do ustawy o podatku Od towarow i usiug objgte
medhanizrhern odwroconego dbciazenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow) dfaz przenbsnych
masZyn do automatycznego prZetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takich jak: iaptopy i notebook!;
komputerow kieszonkowych (np. ndtesy kofnputerowe) i pddobnych - wyfgcznre kdmputety pfzendsne, takie jak:
tabiety, ndtebooki, iaptopy.
- importu usiug iub importu tOWardw, zktorymi wigze sip anaidgiczny dbdWigzek doiiczenia przez ZarnaWiaJ^cego
przy porownywaniu cen dfettowych podatku

Irtii^ i nazwiskb upetnbmocnionegb prZedstayviciela Wykohawcy:

'a aa a aa aa'a'a aa aaaaaaaa aa a a aa a'a ■

pod pis "aaaaaaVa'aa aaaaBBBa'aa'aaBBaaaa aiaaaaaaa a a a a' j aVa a'a'a'a a"a'B'B a'aa a'a a bVb'b'b a'a a'a aa a a'a aa'a a'aaa a a a

■  ' ■ ■ v" - ■■ , ■



Nr zamovi-iehia: 2>/pfi/2018 wzdr dsvviadczehia, d ktoftm iiioVva 25a ust.l p'kt I pzp

Wykonawca:

Nazwa/Firma:

Adf&s:

6 ktdtySli riibWa W 25a pltt 1

■: / Na pottZcby postQpowania o udziclenie zamowienia pubUcznego prowadzdncgo przez Narodbw}' . ■

Fbndusz .Zdrdwia Sli^sld Oddzk^ Wojeiwodzki pn. fdbbta budowlana - ptace feinontbwe. na poddaszu
i Hatce fchpdowej budytJM ddegabj^ SQW NFZ w CzgstbchbN^e przy id/Czat'tor^^

ds-wdadczabi, cb. nas t^puj e:

I. QSWMtlZEKfm

1) , Wykonay^ta -Vi^eb dbkb^^^ ;wskazania Zgo'dtde . ze - stanein pta-^yin i 'faktybzhyiny dblycza^^ba:
Wykonawcy: ■ ' . !

A. Oswiadbzam, ie nic pbdlcgam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23

ustaa^ Pik^o Zamowien pubficZiiiych.

B/ Oswiadbzafti, ze zaGhbdzk-. w s'tbsbnku do mbie pbdstayy xyyklueZeMa" Z pbs'tigpb\vabia ha
podsta^e" art. . v ■. ;. ustaAay Piatvb .Zam6\taeh publicziiych (pddac majctciiA
wykluc^nia sp06d ̂ tnietiidnych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Usta^Pi^).

psvaga!; Zgbdhife z art 24'ust;8- pzp, Wykbnawca, ktdiy pbdlegayy^kluczehih ha ,pbdsta^ydfe■-art^24 1
pky l■3^i 14 braz. 16-20 pZp,,;ihbze piZedstayvic.db^^^ Ga/to, ze pbyjgte' przeZ fhiegb srbdki sk.
■wystarcZajkce do ■w^kaZahia jego rzetelhbsd, w sZcZegdlhbsd udb'tabdnic napra^feGie sZkodyiwyrZkdZbhej

: przestgpstwem lub przestgpstwem skatbov^rn,- zadbschczynibMe piehi^zne za dbZnank krzywdig' lub
naprawienie szkodyj. wyczerpuja.ce y^asGienie staGU. faktyczGegb oraz wspoiprac? Z brgaGahai sdgaGia
oraz pod)?cie koGkretnych srodkow techmczGyeh, orgaGizacyjiaych i kadrowycb, ktdre sa odpowiedGie dla
zapobiegaGia dalszyna przest^pstwom lub przcstqpstwoGi skarbowym lub GieprawidlowCGiu postppowaGiu ; ■

kiIf
n  '

i  ,
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Nr z^m6w/ierria: 27/pti/2t3i&

ia sif o u6&itletde
me iiplyn^l 6krfeM6iiy ̂  tylh;vy£dkti oli^s obd'^^ywafiia tegb Zakazu.
Z uwagi'; fla pfzepis atf; 24 U'st.&pzp,r|ednc(c2esiiie pswiadeza^ ze ZHX;i"4Zka' z podktaw^ wyklueZeniaj
o' ktorej mOwa ■# aif., 24;^^ ofaz 16'-20 pzp,; tia pbdsita^e art 24 ust 8 usta^s^ Pia'wb,
Zapib-wden'pbbUcZHjrG&, pbdj^ibili nast^puj^ce sfbdki: bapra^Gze:

.  i. . ; ' ..- .v ■ - /, . > • . .., .s:-

S-i :S- .

' • * V •.. i i. ; ,-i ;v. v i. • ■ * • • • • • • • • • > • • /

•  • •; v * • <•. • v ^ *-•

• . .,2) ; ■ . . - ■ - ■„

; • •' Os-^adczamyiZTspelMapi-^jaipdekpdzialff^pbktepbwaM^ wpkr-y pkt. !

, Wykbriawta'/\wrueb .speMc warvipek , dbtyGZ^ey zdplnbsGi. zawodoWej (dbs^xdadezetiia)' polegaji^Gy ■
. , = ria-fialezytym -w^khnafflu iPe. wcZesPiej fliZ'w bkresie bstalipGh 5 ,laf prZed upiy^em, terffiihu'

bfert, a.jeZeU bkrds'pr6#adzenia'dzia^ jest kibtszy - w tyrft bkresie pfzyhajiittidej t .
=  budbwlaPej" (zak6P:dzbnej) pblfegaj^cej M; wykddatt^ bgoliibbudbwlaiiej :

'  ; b tvartbsd cb najfiihiej 50 000,® Zl^ ■. ; , i

;  • - Szczegbly dbtycZ^Ge \yartinku bdzialtf w pbstppoWadu bpisbje SIWZ. . ' i

II.

WYKONAWCA*

*jezeii dbtycZy

, - vl) vOs^adczam,^ ze w eelu wykaparda, speitPaffla waH^ udzjaiti W: pbd?pbtyaldu;;bk£edbB.egp
-ptzez' Zamawiaja,Gego w pkt V pkt: 1 ppkt 2 SlWZ polegam na'zdbiGbsd zapfbd6%dj

Lp.; NaZWa/fittn'a otaz
adtes p'odniibtu -'

REGON/
PESEt
/w zalez'ribsci od
podmiotu/

KRS/GEIDG
/sv zaleznosd bd
podmiotu/ ,

Zakcesy=l^, jakiih
pd%(rfuje siig ifa' ̂ 'dblko
zawbdbw^cp'odiftib

(•

■  ■■ ■ ■ ■ ' ' ;

< .

v" fc. ^ /
'  1 • ^ ' 1- . ' 7-

'  • ' ^ •1' ' ' ■■ 7 ■

L  l i L /'
"  • / /■ ''

A  1 ■/ • ■

,  j .

-b' ' . .

.1

,  ;■

.1
r.

1



Nir ̂ amowiehia: 27/pn/2018

- Qs^adczamj ±e: w stosimku do ww.^ podiidbto^, iia.; ktorycli. zdolilbsc ZaWbdow^ (dbsMadGzedie):
.pbWpluje si? wniniejszym post^poWaniuj nie : ,zachbd% pbdsta\iy - ;^kluczemii \-Z pb'st?pbw^a" -
b udzielenie zamowieniaj: o ktorych tnowa w airt 24 ustl'^kt l3-22'j)Z^,; bMz,'Ze pbdtMbf^ te S^'eiM
Zakfesie,5 w jakim powoluj? si? na ich zasoby (zdblribscrzawbdb^y;^, w iidzMd;.\^ pbSt^pbwaiaiu.

r- :

,-. . •• • 'c .

• •'•'•'••"•'•'•'a •'•'•*■'

Data • •'•••••••••••••••••'•••il'aaaataava'aa.vVf******'} • • •

:  i ' .V

.  \



Nf zam^wienia: 27/pii/20li8 - wz6r oswiaidczenia (grupa Mpitatowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNi^EiZNOSGI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAtOVmj

NMiejsze 6s-^idczefti6 Wykonawca ptzekazuje Zaina^daj^ceiiiu # ' tetminie 3 dai od dnia

zaMie^ZcZeaia na sttodie iflteMietpwej fanyw.nfz-katotjwce.pl) infoittiaejk.o ktorej rng^ra art. 86 ust.5

pzp.

OsSxdadcZetde ddtyczy przyaalezhdsci alBo braku prZynalezndsci do tej satnej grupy IsapifaioNvej z innym

WykdriatvC^ luB; Wykoaays^Gamii^i^tdrZy zjdzyli dfetty w nMejszyfn pdstgpdtsratiiu.

Przez gntp^'lcapitafdw^ -• Zgddnie 'z art; 4 pkt i4.usta\^ z dida r6.02l-2007 r.- d ocHrdiiie kdiikorencji
i kdnsuiiientow '(t.j. Dz.U; Z 2018' r.. pdz.798) -: nalezy rozuinie'C; vv-sZystkich ptZedsigbidtcoWj ktorzy s^

kdntrdld^arii w gpdsdb beZposfgdm dub. pdsredili przeZ jednego przedsigbidrG^ w tym tdwfiiez tegd

Na podstaAtde infdrinaGji zamiesZcZouej przez Zatnarwaj^cego na stfdnie infernelowej www.afz-

katowiGe.pl a WykduawGaGh. ktorzy zldzyli oferty w postgpdwaniu. na foBot^ buddwlaii^ - ptaGe

rettiohtdwe na pdddaszu i klatce sdhodowej budynkti deleg^tury SOW NFZ .w Czgstochdwie prZy

ul. Giartoryskiego 28,

I. dswiadGZafn, iz nie idalez^ dd tej saruej grupy

w art. 24 iist. I pkt 23 ustav^ Prawd Zani6\den pubUcztiyGli. *

; kapitaiowej, d ktorej niowa

II. bswiadGzatti,- iz tSaXti^ dd - tej samej gtupy

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawd zaittoWen publicznyGh. *

kapitaiowej, o ktcttej md\(^a

%ialeiy wskazac

W przypadkii wskazatiia dpGji II WykdaawGa .wraz ze zlozeniem oswiadcZenia riidZe prZedstatSic ddWddy,.

ze pdddazatiia z itinyria WykofiawG^, tiie prowadz^ dd. zakloGenia kdhkmrencji w pdstgpowaniu

d udzieleide zatnd'wdenia. \ . ' ■

Imi^ i riaztidskd upelhdflidcnidnego przedstaMciela Wykdnawcy:

■■ ■■"•V

^■K

Data -■•••■••'■•■•■•'•••'••'•■■•-••••■••■■-•••■•■••a

-r.

• ■••••'••'•••••••a Vaaaa'aaa')^ a'a aVa a'a a aa a a a aaaa a a'aaaaaa aa'a'a a a a aaaVa'a'a aaa
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Nr zamowiehia: 27/ph/2dl8 zaf^'czhik db SiVVZ

■  1- .. .•

Z 0Ni&13.d7.2ddl W SF'RftWIE ' RO^Bdt

BUDOWi^N^^

.  *zr6dto: Legdfis CH.B&tIi

lyv
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Wydfukz2018.11.2"2
l1£flJClll3l C.H.BEGK

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

RbZPOFiZAliZENlE NllNIStRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUGOVyNICTWA W SPRAVViE MEtOD
KOSZTORYSOWANIA OBIEKTGW I ROBGT BUDOWLANYCH

z dhia 13 lipca 2001 r. (Pz.U. Nr 80, poZi 867)

Na podstawie art; 12 ust. 2 usta^wy z driia 26 lutago 1982 r. o cenaGh (Dz,U. z 1988 r. Nf 27, poz. 1'95, z 1990 r. Nr3.4, poz. 198, z
1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr111, poz. 536, z 1996 r. (Mr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr
160, pdz, 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 orazz 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 62, pOz.: 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268)
zatz^dza sig, CO nast^puje:

§1
1. Rozpoiz^dzenie Okresia jednolite dia wszystkich jednostek gdspbdarczych metody kOsztbrysoWania bbiekfbl/v' i robbt
budowiahycb, w tym rodzaje kosztorysbw i podstawy icH spbrz^dzahia.
2. Rozpbrz^dzenie stosuje si? do kosztorysbw staridwl^cybh kaikulacj? ceri ria bblekty i roboty budowlane, opracbW^'WSnyeH.przez
wykonawcbW rabbtna Zqdanie zamawiaj^cego.
3. Rbzporzfdzehia nie stbsuje si? ptzy spbfz^dzaniu kbsztbrySbW;

1) opraebwywanych na etapach pbpfzedZaj^cych bpracbwafiie dbkumentacji ptbjektbwej,
2) dotyczqcych bbiektbw i rbbbt wykdnywahych w raniabh ekspbrtu budownictWa,
3) dotycz^cych dbiektbw i rbbbt vvykbriywahych na pbdsta\rt^ie unrtow rni?dzynarodbwych.

§ 2 Uiyte w rozpoiZ?dZeniu okreSleiiia oznaczaj?'
1) kataiogi - publikacje zawierajqbb jedribstkovve naklady rzeczbwe,
2) jedribstkbwe naktady rzeczowe - haklbdy rzeczowe czyrinikbw prbdukbji: rbbbCizny (nr), materiatbw (hm) o?a± pracy sptz?tu i

Srbdkbw transpbrtu technblogiGznegb (ng), uj?te w katalbgabh lub ustalbrie na pbdstawie anaiizy indywiduairiej,
3); dbkUrtientacja prbjektowa - wymagany odr?bhymi przepisami prbjekt budbwiahy wraz z bpisaitii i rysuhkami hiezb?'dhyiTii do

, realizacji rbbbt, w razie pbttzeby.uzupetnidriy szbzegbtowymi prbjektami, lub bpiS zawierajdcy bkreslenie rbdzaju, zakresu i
. staridardu wykohania rbbbt, wynikajqcy z inwentaryzacji lub protbkotu typbwania rbbbt,

'  4) specyfikacja tebhniczna \fl/ykbnania 1 odbioru rbbbt bUdbwranydb-^opraCbwaniezawlerajqce Zbibiy vvymagab vvzakresle
-  spbsobu \wykoriania rbbbt budbWiahych, bbejfhujqce w szczegblhbSci wymagabia w zakresie vl/tasclwbscl frtaterialbw, wymagania

dbtyczqce spbsbbu wykohania i oceny prawidibwobci Wykonania poszczegblnych rbbbt, bkreslehie zakreSu prac, ktbire powinny
bye uj?te w cenach pbszczegblhych pozyGji pfzedrhiaru, wskaZanie podstaw bkrebiajgcyGh zasady przedrtiiarbwariia, a w
przypadku braku pbdstaw - opis zasad przedmiarbwania,
5) zatozenia wyjsGibwedb kbsZtbrySbwania ustaibne przez zamawiaj^Gego dane techniGzne, teGhnblogiGzne i brganlzabyjne
nieokreslbne w dbkumehtacji projektowej i speGyfikacji teGhnicznej. Wykonania i odbioru rbbbt budbWiahybh, a fhajaGe wptyw na
wysbkbSb ceriy kosztbtysbWej, braz ustaibne przez zamawiajacegb wyrhagahia detyczace metbd i pbdStaW bpfacbwahia
kbSZtbrysu, w szczegblnbSGi w zakresie formuty kaikulaCyjnej oraz podStaW uStaiania oen jednbSfkbWych lub jednbstkbWych
hawadbw rzeGzowyoh i pbdstaw Gebbwych,
6) dane wyjscibWe db kbsZtorySbwania - uzgodnibhe, w formie protbkolu, thi?dzy wykonawca i zamawiajacym dane techhiczhe,
' teGhnblbgibZne i brgahizacyjne oraz inh? niezb?dhe db kalkulacji koSZtorySbWej Ustalenia dotyGzaGe metody kalkUlaGjl, forrhuiy
kaikuiaGyjnej oraz podstaw ustaiehia Gen jednostkowybh lub jednbstkowyGh nakiadbweeGZowyGh i pbdstaw oenGwyoh,
7) przedmlar rbbbt - opraGoWanie bbajrhujaGb zeStawiehle piaribWahyGh rbbbt w koiejhbsd teGhnbloglGZhej IGH wykbhahia,
bbllGzenie I pbdanie llbSci ustalbnyGh jednostek przedmlarbWyoh, wskazanie podStaw do uStalehia sZoZegbtoWegb opisu robbt
lub szGzegbtowy opis rbbbt bbejmujaGy wyszGzegblniehie I bpis Gzynnosci wohodZaGyGh W zakres robbt, Spbrzadzbne pfzed
wykonaniem robot na pbdStawie dokumentaGji projektowej i speGyfikacji teGhniGZhej wykonania i odbioru rbbbt,
8) obmiar rbbbt - bprabbwanie bbajmujaoe zakres okresiony w pkt 7, spbrZadzone po wykorianiu robbt na podStawie ksi?gi
bbrniaru,

;  9) koszty pbst'ednie skiadnik kalkuiacyjay deny kosztbrySowej, uWzgl?dniajaGy nieujbte w koSztabh bezpOsredniGh koSzty
zalidzane zgodnie z bdr?bnymi przepiSami do kosztbw uzySkania przyohodbw, w szczegblhosGi kbszty ogbihe budowy braz
koszty Zarzadu.

§ 3 KbsztbrySy bpraGbWUje si? metbda kalkulacji uprbSzCZOnej lub szGzegbtbWej.

§A _
1. Kaikuiacja uprbszGzbha pbiega na bbliGZeniu ceny kosztorysbwej jako sumy ilbczynbw ustalbnyGh jedhostek ptzedrriiarowyGh I
IGH Gen jednbS'tkbwych, z uWzg|?dhieniem pbdafku bd tbwarbw I usiug (VAT) - wedlug formuty;

gdZie;

Ck - ozhaGZa oen? kbsztbrysowa,

L  oZhacza llGzby UstalbnyGh jednostek przedmiarbwyGh,

Cj - , bZrtacZa ceny jednbstkbwe dIa ustalonych jednostek przedrniaTowyGh,

Pv - oznacza podatek od towarbw I ustu^VAT)^ ' , ? i
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2. W zaleznosci od ustaloiiych jednostek przadmiarowych kalkulacj^ uproszczon^ stosuje sif przy uzyciu nast^puj^cych rddzajdw
can jednostkowych:

1) robot,

2) asortymentow robot,
3) cz^Sci obiektOw,

4) obiektdw.

3. W przypadku braku w zatozehiach lub danych wyjadowych ustalert dotyczacych odrabnej ̂.poza cena jednOStkoWa ̂  kalkulacji
szcSregdtovwej wyszczegOlriiOnych' elemehtdw kosztbw, cena jedhostkOWa uwzgladriia v»szyatkie koszty rdbocizny, materiatOW, pracy
sprzatu i arOdkdw transportu fechhOlbgiCZhego nieZbadnych do wykonania robot Objatych dana jedhostka prredrtiia'rowa oraz kbsZty
pbSrednie i ZySk.
4. Ceny jedribstkbwe przyjmbwane db kalkalacji uprOsZczortej nie uwzgiadhiaja podatku bd tbwarbw i ustug (VAT).

§5

1. Kalkuiacja szczegbtowa polega tia bblibzehiu ceny kosztbrysowej jako surfiy iloczynbw: jlbboi ustalbnycH jedriostek
przedrfiiaroyvyGh; jednostkbwych hakkdbw rZeozOwych i ich'ceh oraz ddliczohyoh OdpbVviedhib kosZtbvi/ rnatedatbw pornbcniczych
nieObjatych tiawadami rZbcZbwyrfii, kbbZtbw pbbfednich i Zybku, z uwzgiadhienierti pOdatku bd towarbw i iistug wedtlig fbrrnuly:

Gji ̂  ̂  ̂ ̂ X C -f- Kpj 4" 4"
lub

Qk — 2 X T2. X c) -f Kp HI- Zj^Pv
gdzie:

Ck - ozhacza cena kbsZtorysbwa,

L  — OZnacza ilobb ustalohycti jedhdstek przedttiiarowycti,

n  --oznacza jednbStkowe naktady rzeCzOwe: rbboclzhy-hr. materiatbvv^rirf,, pracy spnzatu i srbdkbw traflspbftu

tecHnolbgicznego ris,

c  - oZhacza ceny jednostkbwe czynhikdw produkcji obejmujacb: godzinowa stawka rbbocizriy kosztbrysowej - Cp, deny

jednostkowe materiatbw - C^, deny jednostkowe rhaszynogOdziny pracy sprzafu i brodkbw transportu technologlcznego

— Cs,

n X - oZnacza koszty bezposfednie na jedhbStka przedmiarowa obliczone wg wZoru:
c

?^xc = 2'^rX0^-|-|^ (fif^ xCynP Mpj) 4- X Qs

Wlpj - oZnacZa koszty hnateriatbw portibcnicZych ha jednostka przedmiarOWa,

Kp - OZnacza kbsZty posrednie,

Kpj - OZnacza koszty posrednle ha jednostka przedmiarowa,

Z  - bZnacZa zysk kalkuiacyjny,

Zj bznacza zysk kalkuiacyjny na jedhostka przedmiarbwa,

Pv ^ ozhacza podatek bd tOwaYbW I ustug (VAT).

2. Koszty materiajbw pornbcniczych obiicza sia jako iioczyn wskaznika kosztbw materiatbw porhOCnibzych i pbdstawy ich naiiczahia.
3. Koszty posrednle w kOsztorysie obiiCZa sia j^ko iibczyn WSkaZnika kosztbW pobredhiCh | ustaionej pbdstaWy haiiCZahja ibb ustaia
kwbtbWo na pbdstaWie preiiminarza.
4. W kalkulacji szczegbtowej ujnfiuje sia koszty WsZystkiCh materiatbw, ktbre zgOdhie Z ustaieniam! Stfbn sa uWzgiadniahe w
kosztorysle. Materiaty WytqciZbhe z kosztOrysu nie WChbdZa w zakres ceny kosztbrysowej i sa rbziiCzane odrabhie.

,§®
1. WZaieznoSci od przeznaczenia naiezy pOstugiwab Siajednym z nastapujaCyCh rodzajbw kosztOrysbw:

1) ofertOWynfi,
2) zamiennym,

3) powykOnawcZyrh.

2. KoSZtbrys ofe'rtbwy stanowi kaikuiaCja cieny oferty i jest prZygotoWywany przez WykonawCa przed Wykbhaniem rbbbt.
3- Kosztbiys zamiehny stanOwi kalkuiacja dia ustaiehia zmiahy ceny ustaibnej w uhnOwie i jest przygbfowywariy pfeez wykonawca,
pb wykbnahlu fObbt jako propoZycja Ztfiian kosztorysU Ofert'OwegO z uwagi na zmiahy piefwOthie prZewidziahych iioSci jedriostek
przedhiiarbwyCh.
4. Kosztbiys powykbh'aWczy StahbWi kalkuiacja dia uStaiehia wyhagrodzehia wykonawcy Za wykOhahe rbbbty, w pfeypadku gdy hie
jest OpfaCbwany kbsztbrys bfei^bWy, i jest spoizadZahy prZez v^kbhawca' pb Wykbnaniu i^bbbt.

§7
1. PbdStawy spbrZadzahia kosztbfysu ofertOwego stahoWta:

1) dbkumentacja prbjektowa,.
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2) przedmiar robbt,
3) specyfikacje techriiczne wykonania i odbioru robdt budowlahych,
4) zalozenia wyjSciowe - przy przetargd\wych trybach udzielenia zamdwienia lub darfe wyjdciowe do kosztorysowania - przy
bezprzetargowych trybach udzielenia zamowienia,
5) ceny jednostkowe, 6 kfbrych mowa w § 4 ust. 2 - dia kaikuiacji uproszczonej,
6) jednostkowe naktady tzeczowe zawarte w katalogach tub ustalone na podstawie ahalizy indywiduaihe] - dia kaikuiacji
szczegdlowej,
7) ceny jednostkowe czyrtnikdw produkcji (Cr, Cm, Cs) ofaz wSkazhiki kbsztdw materiatdw portiocniczych, kosztdw posrednich i
nafzutu zysku - dia kaikuiacji szczegdidwej,
8) obdWi^zuj^ce na podstawie odf^bnych przepisow zasady obiiczahia podatku bd tbwaroW i usiug.

2. PodStawy spofzqdzania kbSztbtySu zarfiienhegb Stahbwi^:
1) dokurbentacja budbWy ksi^ga obmiaru i dziennik budbwy,
2) kbSZtbryS bfertbwy w zakresie cen jednostkbwych lub jednoStkowych naktadbw, rzeCzbwyCh oraz cen czynhikbw prbdukcji i
wskaznikbw.

3. Podstawy spotzqdzania kbSztbrySu pbWykbhawczego stanbwiq:
1) dokumentacja budbWy, ktbra bbejrtluje dokumentaCjf projektowq, dziennik budbwy i ksi^gi? bbmiarbw, prdtbkbiy odbiorbW
cz^SCioWych i kbrtbbWych, bpara'ty gebdezyjne, a w przypadku reaiizacji bbiektbW metbd^ mbntazu -takzfe dziennik mbntazu,
2) protbkbi danych wyjscibwych do ko'sztbrySbWania,
3) deny jednostkowe, b ktbrych rtibWa w § 4 ust. 2, okresibne zgbdnie z uStaienianfii w ptbtbkbie danych WyjScibWyGh db
kosztoysbwahia - W Itietodzie uprbszczbnej,
4) jednostkowe hakiady rzeczowe, ceny jednostkowe czynhikbw produkcji, wskazniki kbszfbw fhateriatbw pbnibchiczych,
kOsZtbw poSredhich i natzutu zysku okreSione zgbdnie Z liStaiehiami w prbtbkoie danych WyjSbidWych do kosztbrysowahia - w
metbdzie szczegbioWej,

. 5) obbwiqzuj^ce na pbdstaWie bdr^bnych prZepisbw zasady obiiczania podatku od tbwarbw i ustug.

§8

1. Ceny jednostkowe stosowane w kaikuiacji metodq uproszczbn^ ustaia si? na podstawie:
1) kaikuiacji wtasnej wykbhawcy rbbbt,
2) pubiikowanych infbrfnacji o cenacH jednostkowych,
3) dwustronnych negbcjacji.

2. 0 wyboize rodzaju cen jednostkowych stbSbWanych w kaikuiacji oraz podstaw ich ustaiania decyduj? postanowienia zaiozert iub
dahych WyjsCiOWych do kosztbrySbwania.

§9
1. JednbsfkbWe hakiady rZeczoWe fbbbcizhy Uj?te w kataiogach iub obiiczbhe ha podstawie anaiizy indyWiduainej bkresiaj? iiOsci
rbbbczogodzin dotyczgce wszystkich czyhhoSci, ktbre sq wymibhiohe w szczegbiowych opisach robbt wyszbzegbihiohych pbzycji
kosztorySoWych, oraz 5%fezerWy ha CzyhhbSci pbrhocnicZe.
2. Jednostkowe hakiady rzeczoWe rhateriaibw uj?te w kataibgach iub obiicZbne na pbdStaWie analiz indywiduaihych bkreSiajg iioSci
wySzczegbihionych rodzajbW materiaibw, Wyrobbw iub prefabrykatbw niezbgdnych do wykonahia rbbbt objgtych wyszCzegbihiohyrtii
pbzycjahii koszforysowymi, z uwzgigdhieniem ubytkbW i odpadbw w tranSpbrcie i w procesie WbUdowahia.
3. Jednostkowe nakiady rzeczowe pracy sptzgtu i Srodkbw transpbrtu techhologicznegb ujgte W kataiogach iub bbiiczone na
podstawie anaiizy indywiduainej okreSiaj^ iibSci maszynbgbdzin pracy Wymienionych jednbstek sprzgtoWych, niezbgdnych do
Wykonania rbbbt bbjgtych wySzCzegbinibnymi pbzycjami kosztbrysowymi, z uwzgigdniehiem prZestbjbw wynikajgcych z prbcesu
technoiogicznego.

§10

1. Godzinowa stawka rbbocizny kbSztofySowej bbejmuje WsZyStkie skiadhiki zaiiczane db wynagrbdzehia braz kbszty pbchbdne
naiiczane od wynagrbdzeh, a w szczegbinosci:

1) piece zasadnicze,

2) premie reguiaminowe,

3) piabe dbdatkowe (dodatki sfazbwe, ihhe dodatki reguiarnihoWe),
4) piace uzupeihiajgce (wyhagfodzehia za uriopy i inne piatne nieobeChbSci, zasiiki chorbbbWe, odprawy ehierytairie, nagrody
jubiieuSzowe),
5) obiigatoryjne obci^jzehia piac,

6) bdpisy ha zakiadoWy fuhdusZ SWiadcZeh sbejaihych.
2. Ceny jednbStkbWe materiaibw prZyjmuje sig igcznie z kbsztami zakupu, bez podatku od tbwarbw i usiUg, z Wyjgtkibm przypadkbW,
gdy wykbhawCa iub bbjgte kosztbrysem robbty sg ZWbiniorie z tego podatku.
3. Cena jedhostkbWa maszynogodzihy pracy jednostek sprZgtbWych iub Srbdkbw trahspOftu technoibgicZhego bbejmuje:

1) kosztorySoWg Ceng pracy jednbstki sprzgtbwej iub tranSportbwej wraz z kosztami bbsiugi etatowej,
2) kosZty jedhorazbwe, uwZgigdniajgce koszty przewozu sprZgtu iub Srbdkbw transpbrtu z bazy na budbwg i z pbwrotem,
montaz i demohtaz na miejscu pracy aibo przezbrojenie.

§»11
1. ceny jedhbstkowe Czyrinikbw produkcji ustaia sig ha podstawie:

1) kaikuiacji wiashej wykonawcy robbt,
2) pubiikowanych irifbrniacji o oenaCh ryhkowyCh czynnikbw prbdukcji,
3) dwustronnych uZgodnieh.

2. O wybbtZe spbSpbu i pbdStawy ustaiehia cen jednostkowych czynnikbW produkcji decydujg pbStanowiehia Zaipzeh iub danych
wyjSCiowych do kbSZtofysbwania.
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§12
1. Wskazniki ko'sztbw materiatow pdmpdniczych ustala si? na pbdstawie:

1). kataiogow lub Innych publlkpwanyGh Infpimacjl,
2) kalkulacji Wiasnej wykonaw^cy robbt,
3) dwustrpnnych uzgodnien.

2. Wskainiki kPsztdw pbsredtilch ustala si? na pbdstawie:
1) kaikuiacji wfasnej wykdnawcy rpbbt,
2) publikbwanycti infarmacji,
3) dwustrbnriych uzgbdnien.

3. zysk w kbsztbrysie pizyjrtiuje si? kWbtbWe iub bbiicza jakb iibczyn wskaznika narzOtu zySku i pbdStatlvy jegb naliczania.
4. O spbsbbie kaikuiacji kcsztbw pbSredhiCfi i zysku, Wysbkbsci wskazhikbw Praz pbdStawie naliczania kbsztbw pbSredhich i zysku
decydujq pbstanbwienia zaibZeti iub danych w/yjScibwych db kbsztcrysbWariia.

§13
1. KbSZtcrys bbejmuje:

1) strbn? tytutbw?,
2) bgbln? charakterystyk? bbiektu budbwiahegb lub rbbbt budbWlartych,
3) ptzedhiiar iub dbmiar rbbbt,
4) kaikuiacj? metb'dq uprbszczbri? iub metbd? SzteegbtbW?,
5) zatqczhiki dc kbsztbfySu:

a) zatbZenia wyjScibwe db kbsZtbrysbwahia iub prptbkbl dariych wyjScibwych db kbSztPrySbWahia,
b) w rniar? patiZeby, arializy dbtybz^Ce indywiduainegb iistalania jednbStkbwych naktadbw izeczbwych; kaikuiacje wtasne
wykbnawcy rbbbt braz preiimihafZ kbsztbw pbSredriich.

2. Strbna tytutbwa kbsztbiysu zawiera:
1) bkreSienie rbdzaju kbsztbrysu,
2) nazw? prZedfnibtu kbSztbrysbWania,
3) bkresienie ibkaiizacji budbwy,
4) nazw? i adres zamawiaj?'cegb,
5) nazw? i adrSS jedribstki bpracbwujqcej kbsztbrys, naztwiska z bkfesieniem funkcji bSbb, ktbre spbtZ^dZiiy kbSztbfys, braz ich
pbdpisy,
6) can? kbsZtprysbWi^,
7) dat? bpracbwania kbsZtbiySU,
8) nazw? jednbStki, ktbra wykbnuje rabbty lub bferuje ich wykbnanie,
9) ewehtuainie kiauZui? b UZgbdniehiu kbSZtbrySu przez zamawiajqcegb i wykbnawc?.

3. Ogblna charakteiystyka bbiektu iub rbbbt ZaWiera krbtki bpis techniczny wraz z iStbthymi paraniatrarhi, ktbre bkreSiaj? wieikbSb,
bbibktu iub zakres rbbbt budcwianych.
4. Pfzy spbfzqdzaniu przedfhiarU iub cbmiaru rbbbt haiezy kierbwab si? przy]?tymi zaSadarni cbiiczania ilbSci rbbbt pbdanymi w
kataibgach, innyCh ustaicnych prZez strbny pubilkacjach iub w specyfikacjach technicznych wykbrtania i edbibru rbbbt.
5. Kazdy jednbstkbwy naklbd (Zeczcwy wyst?pujgcy w kaikuiacji szczegbjbwej pbSiada sWbjg identyfikacj? v» pbStaci pbdania
pbdstawy jegb ustaienia.
6. WSzystkie ceny i kwbty pbdarie iub bbiiczbne w kbSZtbiysie zabkrggia si? db pelnych grbszy.
7. O bstatecznej fbrmie i sZczegbtcwym zakresie kbSztbrysu debyduje w bdniesieniu db kbsztbrysu bfertbwegb Zarfiawiaj^by - w
zatbZehiach wyjScibwybh db kbSztbrysbwania, a w wypadku pbzbstaiych radZajbWf kbsztbrysbw - Zarhavviajgcy i wykdnawca w
wyniku dwustrbnnych uzgbdniert - w prbtbkcie danych wyjScibwych dc kbsztbrySpwania.

§ 14 Skutki kbsztbwe warunkbw wykbriywania rbbbt bdbiegajgcych bd przeci?tnych uwzgi?dnia si? w kaikuiacji uprcsZcZbhej w
cenach jedhcstkcwych, a w fhetbdzie sZtzegbtowej - w nakiadach rzbcZbWych, StaWkabh rbbbcizny kbsztbrysbwej, kbSztach
gbSrednich iub zySku.

§ 15 Rbzpcrzgdzehie wchcdzi w Zycie pb uplywie 60 dni bd dnia bglbsZenia.

4 z4 22.11.2018, 08:32
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UMOWA Nr Zawafta dfiiu w Katowicach poimedzy:

Narodowym Funduszerti Zdrdwia -/Sl^skim Oddziaietn Wojewodzkiin z siedzib^ w Kato^cach przy
ul. KosSutha 13, reprezdntdwafiylii prZeZ:

......................... — Slfsldego Oddzialu Wdjewodzkiego NardddWegd Ftaidiisztl Zdrd'«da,
w irdierliu ktordgb dziala: tia podsta\de peirromdcriictwa nt ........ z dnia

Zwanym dalej ,-,Zaina\idaj^cyin"

a

z. siedzib% w , adires: ...., -Wpisariym do

.....i..... prowadzonego przcz ... .• pod nuftieTern /jezelt dotyGZy/i,
NIP: .......,REG0N: .........,\yysokdsckapitaluZakladowegO:. .......' /jeZeli'dbtyCzy/,
w ibSiefliu klofegd dZiaia:

—:.... Zwanyffi dale] „Wykonawc^",

o tresd, nastepdjjtcej:

§1

PrZedmidt uttio^

1. Zamawiaj^cy zleca„a VFykdiiawca; .przyjmtije do wykdtiaiiia pracfe remOtttowe fia poddasZU i Matce
schodowej budyfiku delegatutry SOW NFZ w.Gz^stochowie przy ul. CzartoryskiegO 28.

2. Stroiiy Zgockiie stWerdzaj'% iz NFZ jest wlascicieleoi obiektu przy ul.' Czarto:^skiego 28
w CzgstOchowie i Zam'aAdajq,Gy tiia prawo dd wykoriywaiiia w nim rdbdt buddwlaiiyGb dacidtd^cyGh

prZOdtriidt diniejszej umowy.

3. Wykonawca ZoboWi^zuje si? do wykoilania przedmiotu umowy zgodnie z ofert^ WykdfiaWcy ziozdii^

w Zamowieniu lit 27/ph/2018, W.Sposdb odpowiadaj^cy zasadorn Wiedzy teGhnicznej draz zgodbie
z dbowi^zuj^cymi przepisami ptaWa, w tym Prawa budowlanego, z ZachdWaniem obdWiqzuj^cyGh

ndrm odtidsz^cych si? do prZedmiotu niniejszej umowy.

4; WykdnaWGa zoboWi^zuje si? i oswiadoza, iz oalosc robot buddWlafiych zostafue Wykotiana zgodnie
Z Zakresem i wymogami:

1) Zal^cznika nr 1 do umowy — opis przedmiotu ruiiowy \spori^d;!^ny W opaMu o foMtilaf^ dpis

2) dokumentaeji projektowej, na ktor^ skladaj^ si?:
a) przedmiar robot;
b) rzuty kondygnacji;
3) speeyfikaGja teGhnicZna wykotiania i ddbioru rdbot budowlanyGh (w skrocie: STWiOR),

^ oraZ zgodnie z ofert^ Wykonawcy Zlozonq, w zamowieniu br 27/pn/2018.

5. W pfzypadku w^tpliwdsGi, dla eelow interpretaGji b?dq, mialy pierWsZenstwo dokbmebly zgddnie
z nast?puj^Gq, kolejbOsci^:

a) umowa,

b) dokumentaGja prOjektowa,

g) STWiOR.

6; WykonawGa oswiadfcza, ze:' ' . = :
l); wynagrodzenie umowne, o ktorytb mOwa'w §7 ustl umoWy, W tym koszty . przygdtdwabia, ,, ,

'wykonania i odbidru robot-budowlanyGh b?d^GyGh przedmiotem umdwy, ZOstald olptesldne .i:
w oparGiu o peln^ i wyGZerpuj^G^, wiedz?, jak^ przy ZaGhdwaniu nalezytej StaranbOsci :na, temat :.

prZedmiotu umdis^ WykOnawGa mogl uzySkac z dokumentaeji przekazabej przez.Z^awiajac'ego; .

h
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^Xynag;tbdzenie umo'vrae jest wynagrddzeniem kosztorysdwyin — szcZegolov^ kosztdtys dfertdwy
stand^ Zal^cZnik nr 2 dd vimdwy.

2) wszystkie odpady zMd^zane z -^kdnywatuem przedmidtu utndwy, w tytn gruz, dre\Widi twdrZywa,

metale dtaz pdZdstale ddpady, Zdstan^ usuni^te lub pdddatle utyliZacji ptzez Wykdna^xrc(g iia jegd
kdsZt, zgodtiie z dbdA;d^Zuj^cymi w tyiii zakresie przepisaini ptaAxra.

7. Wykdfiawca ZdbdAXd^Zuje si? -v^kdnac fobdty buddwlane (rdbdty db'datkowe), ktdre fiife zdstaiy
wysZczegdlnidne w ddkurlientacji ptdjektdWej lub Specyfikacji techtiicZUej \wykdiiania i ddbidru fdbdt
buddxylatiych cd dd ich tddZaju (braM rZecZdwe), a niezb?dne ̂ diiiecZne) dd realizacji przedmidtu

umdwy i nie -w^kraczaj^ pdza przedmidt utndAs^ dkresldny w niiiiejszej umoxde.

Wykdnauie tdbdt dddatkdwych fiie ■wyiiiaga zawarcia ddr?bnej umdA^, a Zdsfaiiie wprbwadzdne dd
niniejsZej urndx^ pisemnjmi aneksefn Uwzgl?driiajq,cytn takze spdwdddwanq, rdbdtami dbdatkdwyrni
zmian? (-w^fdst) wyUagrddzenia oktesldnegd w §7 Ust. 1 uitidwy. Aneks Zdstanie puprfedZbtiy
spdrz^dZetiiein przeZ Strdfly protdk^u koiiiecihoscl dkreslaj^cym ildsc i tbdzaj rdbb't
dddatkd\v)'ch draz szczegdidwyin'kdsztdrysem rdbdt dddatkdwych. SzczegdlbAxA kdsztdrys rdbdt
dddatkdwych zdstatiie spdrz^dzbtiy przez WykdUawc? w dpardu d zasady dkresldne w §la umdwy.

8. W przypadku wyst^ieuia tdinic bbmiarbwych pdtni^dzy ildsciami uj?tyiiii w szczegdidwym
kdsztdiysie dfertdwym (standwiq,cym zalq^cznik nr 2 do unibwy) a ildsciami wytitkajstcymi
z faktycznegd dbmiaru rdbot, rdzliczenie umdwy nast^i w dparciu o kdsztdrys pdwykdnawczy
rdZumiaiiy jakd kdsztdrys opracdwauy na pddstawie dbmiaru rdbdt draz podstaw ceno^ch
dkresldflych w umdwie (skladniki cenptwdrcZe wynikajq^ce ze szczegdldwegd kdsztdrysu
dfertdwegd). W wyniku rdzHczeriia rdbdt.kdsztdrysem pdwykdnawCZym, -w^ynagrddzenie, d ktdiym
mdwa w §7 ust 1 umdwy, mdze ulec ^mniejszeniu b%dz zwi?ksZeniu.

9. W przypadku kdnieczudsci wykdoariia rdbot Zamienflych, Strotly sporz^dz^ ptdtokot
k&niecznosci oraz kosztoiys roznicd-wAj ^ \<ynik wprdAXradzdny zdstanie przeZ Strony do
niniejszej umdwy w drodze pisernnegd aneksu. Wykonanie rdbot zamiennych md:zliwe b?dzie
w liastppuj^Cych przypadkach: .
a) w sytuacji braku mdzliwdsci zastdsowania materialu, elementu lub techndldgii wynikaj^cych
z oferty WykonaWcy zldzofiej w zamowieniu nr 27/pn/2018, z uwagi na zaprzestanie produkcji,
W'ady ddkumentacji projektdwej lub inny dbiektywny powod Uniemdzliwiaj^cy zastdsdwanie
Zadferdwanych tv ofercie Wykonawcy mateiialow, elementow lub technoldgii;
b) w sytuacji mozliwdsci zastdsowania norm lub innych przepisow prawa obowi^zuj^cych po dniu
zawarcia hiniejsZej umowy, jesli takie rozwiqzanie ma wpiyw na pdpraw? bezpiecZehstwa ludzi
i dbiektu.

WprdwadZenie robdt zamiennych mdze spdwodowac wzrost lub zmniejszenie xx^sokosd
wynagrddzenia, o ktorym mowa w §7 ust.l Ufflowy, co uwzgl?dni ww. aneks do umowy. Kosztorys
roznicdwy Zdstanie spdrzXdzbny przez Wykonawc? w oparciu o zasady dkredone w §la umdwy.

§la
Pbdstawy wyliczenia wynagtodzeiiia za rbboty budowlane konieczne db realizacji umowy
nieujpte w szczegofowym kbsztbrysie bferto'wym
1. Wynagrbdzenie Wykdnawdy za wykdiianie robot buddwlanych, o ktorych moWa W § 1 ust7 lub ust. 9

umowy, Zdstanie ustalone z zastosdwaniem nast?puj^Cych zasad:
1) jezeU rdbdty wynikaj^ce z §1 ust.7 lub ust.9 umowy nie odpOwiadaj^, opiSdWi pdzycji

w szczegdidwym kosztorysie dfertowym (zai^cznik nr 2 do umdwy), ale jest mozliwe ustalenie
. ndWej ceny na podstawie ceny jedfidstkoWej ze sZCZegoldWego kdsZtdrysu dfertdwegd poprZez

inferpolacj?, Wykdnawca jest ZdbdWi^Zany do wylicZenia ceny taka mefoda i prZedlbzenia
wyliczenia (odpowiednio szczegoldWegd kosztorysu robot dodatkowych lub kdsZtorysu
roznicoWegd) ZamawiajacemU;.
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2) jezeli nie rnoziia \^ceiiic robot wynikaj^cych z §1 ust.7 liib ust.9 tiiiiowy z Zastbsowanifim
fnetody, o ktbtej liiOwa t*/ pkt. 1 j Wykonawca ppwinien' prkedlozyc db akceptacji Zaniatviaj^cego
kaikulacj§ cetiy jednostkowej- ̂ ch robot Z uxragl^diUeniem ■ cert ̂ cZyftnlkow produkcji nie
wyiszyfch, od. sfedtdch ceb/ pubUkoAX^anych w. \(^day^ct^ ,'(np;
SEKOGEKiBUDy Oigbudj tntercenbud, itp.) dla wojewodityra 'slkskiegbyaktuaKycE^ fifies^^ ...
pdprzedZajkcyrn rhiesike, w ktoryin kaknilacja (odpo'^ediiib szczegoibwy kbsZtbfys robot
dodatkp'^ch: liib kosZtorys roziiicb-wy) jest sporz^dzana.

2. , Wykbnawca dokbna wyUcZenj o ktbrych mbwa # ust.l oraz ■ prZedstaxxd Zama\dajq,ceiriu do
"  zapxderdZehia xxysokosc v?ynagrodzenia za robbty, b ktbrych. mowa w §■ 1 usfc? lub ust.9 umbtvy,

,  przed Eodpisaniett stosbrvnegb aneksu do umb-«^ i rbzpocZgciehi tych rbbot. ■
3. Jezeli odpowiednib sZcZegbiowy kb'sZtbrys robbt dodatkowych Itib kbsZtotyS rbziiitbt^' pizedibzbhy

, przez. Wykonawcg db ZatMbrdzehia Zamaydaj^ceCiu b?dzie wykonany nieZgbdriie Z Zasadafni
'okreslbnyrni w listl, Zama^aj^cy ttjitowadzi kbrekt? kbsZtbrysti stbsujstc Zasady bkreslbne "w ustl.

■  §2 ^ . . .
Po'dwkbnawstwb

1. Wykonawca bs\dadczai iz zamierza k^konac niniejszq; utiibw? be^udt^aiu!^ udt^diempodwykonawcdnj*
\)r zakresie wskazanym w bferde Wykpnawcy zibzbnej w zamb'videniu nr 27/pCL/2018y tj. Wykpnawca

. zaniierza potdbrZyc podwjrkonawcy/ptn: * •
- robbt?.btidbxvlan^ polegaj^c^ na .. /
- dostaw? pblegaj^c^ na — ...../
-uslug?.polegaj^c4na , .

ktbr^wykona: ; : /ftmafmpwa podwjkonavDgl.
Pozbstale* rPboty budowlane, dpstaxiy otaz ttslugi stanbxd^ce. przedirdot Zathb^enia Wykbnavi^ca
wykona sanibdzielhi'ej bez korzystania z pbd^konaWcb\v.

*;^apisy;^^tandu;ypeM()nePos0ttiniedoofertyWjkdnan'^p^o^nejwi^t}36meniu'nr27rpnl_2O18.

2. . Wykbnawca zbbbWazuje si? zawrZec z podty^konawea, w zakiede cz?sci ZaihbWenia oktbslonej •
w. ustl, uftibw? W fomhe piserto Przedmiotem umb^ o pbdw^kohawsbxib. jeat xt^l^cZriie •
wykonahie, bdppW:edrnP: robbt budowlanych, dbstaxX' lub usli^, ktbre acisle pdpbwiadaja GZ?sci

.  zarnbwienia okredbnego utnoy^q, zav^artk pottiigdzy ZaniaWajacyni a Wykbnawca.
3. WykbhawCa, .-podwykbna^ca lub dalszy pbd^kbnawca ■ zathibrzajacy zaWrZec uinow?

b pbdwjrkbnawstwo, ktbrej pfzedtnibtem rbboty budbwlane, zobbwiazuje si?, w trakde
reahZacji przedlnibtu niniiejszej urftbwy, do przedibzenia Zamawiajacemu prbjektu ninbwy
b pod'wykbtiawstwo (a talde prbjektu jej zmiany) wraz z zestaWeniem ilosci robbt braz ich wybena

-  nawi^ujaca do ten uj?tych w zaiaczniku nr 2 do untowy (sZcZegblowy kosztorys bferto-w^), przy ,
cZyna pbd^kbrLawca lub EalsZy pbdwykpnawca jest bboWazany dblaczyc Zgbd? Wykbnawcy na

" zawarde urnbwy b podwykbhawstwo b ttesd Zgodnej z prbjektem ufnbwy.
4. Zafnawiajacy w temiinie 14 dni UcZac bd dnia btrzynaaiiia projektu ufnbwy b pbd^konawstwb

w Zakrgsie robbt. budbWanych, uprawnibny jest db ZglbsZenia w-foriiiie. piseibiiej ZastfZeZed
, do projektu tbjze ulMbwy, jezeli:
a) nie spelnia biia nastbpnjacych wyniagan:

1) prZedndbtein uHioyT^ o podwykonaxvstwo jest wylaCZtiie wykbnafiie rbbbt budbxbEiiych, ktbre ;
sdsle odpbWadaja cz?sci zambWenia okreslonego iimowa. Zawarta ponii?dzy Zatnawiajacyni :

- - • a Wykonawca, '
2) wykonanie przednaiotu umowy o podwykonaxvstwo zostaje okreslone na cp najnmiej takiin i ,

ppziprnie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej porrii?dzy ZamaWajacyrn a; Wykonawca- ^
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i powinno odpowiadac stosO'^j^ dla tego -Wykonania wytnaganioiti dkresldliyili riiniiejszej
tttnowie draz standafdpm deklarowafiyin w ofefcie Wykdiiawcy,

3) oktes odpoSviedzialnosGi podwykonawcy lub dalszego pod^kona>j^cy Za wady przedrniotu
utiiOwy o podwykonawstwo, die b?dzie krptszy od oktesu odpo'ttdedzialnosd za wady

piZecirtiiotu ump'^ WykbdaWGy wobec Zamawiaj^c'ego,
4) podxs^kodawca lub dalsZy podv^koHawca zobdwi^aiii dd iliez^ldcZiiegd prZedstaudania

Zaffiaudaj^cemu na jegd z^danie ddkumeiitdW, dswiadcZen i wyjasoien dotyGZ^cych realizacji

Umduy d pddwykdiiawstwd,

5) nie zapewnia udZiklu Zamawiaj^cegd Sv ddbidrach tdbdt budd^Iauycb fealizdwanych przez
pddwykdna^Cdw lub ddpdudednio dalszycb pod^kdnawcdW, zgddnie z §3 ust.8 niniejszej

Uinowy;

6) uiiidwa d pdd\vykdnaws'twd nie indze zawierac pdstaffdwien:

- uzalezniaj^cych uzyskanie prZeZ pdd^kotiawce lub dalszegd pddwykdnawc? Zaplaty dd
Wykdnawcy lub pdduykdnawcy za wykdnatiie prZedmidfU umd\^ d pdduykdna^stWd dd-Ziaplaty

przez Zaina\yiaj^cegd wynagrddZenia Wykdnawcy lub ddpdWiednid od zaplaty prZez Wykonawc?
wynagrddzenia pddwjrkdnawcy;

- uzalezniaj^cych zwrdt kt^dt zabezpieczenia nalezytegd wykdnania umd'wy d pddwykdMurstwd

przez Wykdnawc? paduykdnaWicy, dd zwrdtu zabezpieczenia nalezytegd wykonania Untidwy

Wykdnawcy przez Zainawiaj^cegd.;
- standwi^cych, iz temiin realizacji rdbdt buddwlanych w umd-ude d pddwykdnawstwd jest diuzszy

niz przewidycvany dla wykdnania tych rdbdt w niniejszej umd-^e;

-  standt^^cych spOsPb tdzliczen za wykdnane rdbdty uniefifidzliudaj^cy fdzliczenie tych rdbdt
ponii^dzy Zaniawiaj^cyni a Wykdnawcy na pddstawie niniejszej uniduy.
b) gdy przewiduje terntin zaplaty wynagrddzenia dlUzszy niz dkre^dUy w ust.l3.

5. Niezgldszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej zastrzezen dd przedldzdnegd prdjektu

umdwy d pddwykdnawsttVd, ktPrej prZedmidtem s^ rdbdty budowlane, tv temiinie dkre^dnyni

w ust.4, uwaza si? za akceptacjp prdjektu uindWy przez Zamawiaj^cegd.

6. Wykdnawfca, pdd^kdnawca lub dalszy pdduykdnawca Zamowienia na rdboty buddwlane
zdbdwistZany jest przedldzyc Zattiaudaj^cemu pdswiadcZdn^ za zgddndsc z dryginaleni kdpi^
Zawartej nmdti(y d pod'^kbnawktwo (a takze jej Zmiany), ktdrej ptzednudteni s^ rdbdty

buddwlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiaj^cy w temtinie 14 dni licz^c od dnia otrzymania kdpii uUidwy o podwykonawstwo, o ktorej

mdwa w ust.6, uprawniony jest do zgloszenia w fdrmie pisemnej sprzeciwu do unioWy,

w przypadkach, d ktorych mdwa w ust.4 lit. a lub lit. b.

8. NiezgloSZenie prZez Zamawiaj^cego w fdrmie pisemnej sprzeciwu dd przedldZdnej umdwy

d pdduykdnawstwd, ktorej przedmidtem s^ roboty budowlane, w tetminie okresldnym w ust.7,

uwaza sip za akceptacj^ umdWy przez Zamawiaj^cego.
9. Wykonawca, podwykdnawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboiy budowlane

Zobdwi^any jest prZedlozyc Zamawiaj^cemu pdswiadczdny za Zgddndsc z dryginalem kdpip
zawartej umdwy d pddwykdttawstwd, ktdtej przedmidtem ddstawy lub ustugi, w terminie 7

dni dd dma jej zawarcia, z zastrzezeniem pdstandwien ust. 10.

10. Obdwi^zek, d ktdiym mowa w ust.9, me dotyCzy umow d pddwykdnawstwd o wartdsci mmejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umnwy (tj. 0,5% wynagcddZeUia umowy dkresldnegd w §7 ust.1 UmdWy -
deny dfetty). "Wyl^czeme, o ktPrym mdwa w zdamu pdpfzedzaj^cyffi, nie ddtyczy umdw
d pddwykdnawstwd d wartdsci wipkszej niz 50.000,00 zldtych (bruttd).

11. W przypadku, d ktorym mdWa w ust.9, jezeli termin zaplaty wynagrddzema jest diuzszy niz dkre^ony
w Ust.l3, Zamawiaj^cy infdrmuje d tym WykdnawC? i wzywa gd dd ddprdWadzenia dd zmiany tej

umdwy pdd rygorem wyst^ienia d zaplat? kary umdwnej.
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12. Postanowienia ustl--ust.ll stosuje si? odpowiednio do ztnian projekfu iitliOwy liib uiriowy

o podwykonawstwo.

13.fertnin Zaplaty x^nagttfdzenia podwykoiiawcy Itib dals^eiiiu p6d\^kbdaiwcy ptze\vid2iany
w umowie o p6d\sykonawsfwo faie moze bye dluzszy niz 30 dni od drda dbl?c2eiiia WykOiiawcy,

podwykonawcy lub dalsZeriia podixrykonawcy faktury lub rachUnkUj potwdetdzaj^cyth -w^kbiiatiie
zleCbnej pbd\^kbnawcy Itib dalsZeliiu podviy^konawt^ dostawy, usliigi lub- robbty budowlaflej,

z ZastrZezeiiiein, ze -w momencie wyplaiy \t?yiiag£bdzenia fia rzecz Wykofiawcy, ytsZelkie nalezlibsci

rta rzecz Pbdi^kbfiawcy zbstan^ tafegulowane w calosci.
14. Wykdnanie cZ?sei przediiiiotu tltnowy w pod-^kotiaWstwde iiie Zviallda Wyko'iiart^cy od

odpot^edzialnosci i zobbwi^gad ixynikaj^cych z niitiejsZej tlmowy. WykbiiaWca jest bdpbwiedzialny
za wSZeMe dzialaoia b^dz Zabiechaiiia, w tym uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (dalsZegb
podwykonawcy) jak Za wlastie dzialania b^dz zaniechania. Wykoliawca w szcZegollioaGi pbnosi
wobec Zamawiaj^cego p'eln^ odportdedzialnosc zgodnie z przepisaftii prawa budowlancgb oraz

kodeksu cy\viInego.

15. Wykbnawca, pbditykonawca Itib dalszy podwykonawca nie moze polecic podwykonawcy feaHzacji
przedrriiotu timowy o pbdreykbnawstwo, ktbrej przedmiotem sq, roboty bvidbwlafie w przypadku

braku jej akceptacji ptzez ZamaWiaj^cego.
16. Zamawiaji^cy moze zazt^dac od Wykbnawcy fiie^locznego lasuni?cia (tip. z terenu budowy)

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta nmowa

0 podWykonawstWo zaakceptowana przeZ Zamawiaj^cego, lub moze usun^c takiego podWykonaWc?

lub dalszego podwykonawc? na koszt Wykonawcy, z zasttzezeniem uSt. 10.

17. Zamawiaja,cy, moze z^dac od Wykonawcy zmiany lub odsuni^cia podWykbnawey Itib dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w Zakresie realizacji przedmiotti umowy, jezeli sprz?t

techniczny, Osoby i kwalifikacje, ktbrymi dysponuje podWykonaWca lub dalszy pbdWykonaWca, nie
daj^, r?kojmi nalezytego Wykonania powierzonych podwykbnawcy lub dalszemu podwykonawcy

robot budoWlanych, doStaw lub uslug lub dotrzymania terminow reaUzacji tych robot Wykonawca,
podWykbnawea lub dalszy podwykonawca niezwlotzttie usunie na z^danie ZamaWiaj'^cego
podwykonawc? lub dalsZegb podwykonawc? z terenu budowy, jezeli dzialania po'dWykbnaWcy lub

dalszego podwykonawcy na terenie budoWy narusZaj^ postanowienia niiiiejszej umoWy.
18.W trakcie realizacji umoWy WykonaWca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac

z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawc? w zakresie nieprzeWidzianym w ofercie

Wykonawcy zlozonej w zambwieniu nr 27/pn/2018.
19. Zmiana pbdWykonaWcy, rezygnacja z pbdwykonawcy, odsuni?cie pbdwykbnaWcy ba,dz

wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym; w ofercie Wykonawcy zlozonej

W zambwieniu nr 27/pn/20l8, winno nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umoWy.
20. W Zwi^zkii z tym, iz robota budowlana obj?ta przedmiotem tilnowy b?dzie WykonywaUa W miejsCu

podlegaj^Cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przyst^ieniem do wykonania zambwienia WykonaWca, o ile s^ juz znaUe, podal naZwy albo imiona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcbw i osbb do kontakm z nimi, zaangazowanych
w Wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca zobowiazuje si? Zawiadamiac ZamaWiaja;cego

o wszelkich zmiaUach danych, o ktbrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
a takze przekazywac infotmacje na temat nowych podwykonaWCbw, ktbrym W pbzniejszym okresie

zamierZa'powierzyc realizacj? roboty budowlanej (jezeli dotyczy).
2l> WykonaWca^ podwykonawca lub dalszy podwykonawca prZedlozy wraz z kopia umowy

0. podWykbnaWstwo dokumeUt WlasciWy z Uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
pbdt^kbriaWcy, potwierdZajacy, ze OsOby zawierajace umow? w ittiieniu podwykonaWcy lub dalszegO
podWykbnaWCy posiadaja tlprawnienia do jego reprezentacji.
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22. Pdwierzenie realizacji Zadan inneniu pod-wykonawcy lub dalszetim podwykohawcy niz ten, z ktorym
zostala zawatta zaakGeptOwana pfzez Zamawiaj^cego timowa 6 podt^konawstwo, lub inna istotna
zniiana tej unibvsy, w tytn Zfniana zakfesu zadan okresldnych umowi^ wyttiaga pono\vnej akceptacji
Zatnawiaj^cegd w trybie okreslonyln w niniejszym patagrafie.

23. Do zmian istotaych pbslanOwien umow o podviykona\^stwo, stostije si? ZaSady okreslone
w niniejszym paragrafie.

24. W przypadku, , gdy projekt , umowy o podTx^konawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze uniiowy o podwykonawstWo i ich zmiany spotzstdzane sq. w j?zyku
obcym, Wykonawca, pod^konawca lub dalszy podtvykonawca jest zobowi^zany ZSl^cZyc do
przedkladanego projektu jego tlmnaczenie na j?zyk polski^, a w przypadku kopii umo\^
o pod^konawstwo - tluffiaezenie przysi?gle umo\(rjr na j?zyk polski.

25. Do zasad zawierania um6w o pod^yjrkona\s^two z dalszymi pod\iykona'wcami odpo'^ednle
zaStosO\^anie zn^jd^ pOstanot^enia niniejszej umo^WTy.

26. Po\Werzenie wykonania cz?sci zamowienia (umowy) podwykonawcom nie ZWalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci Za nalezyte wykonanie umoWy.

§3

Termin realizacji

1. Wykonawca ZObowi^zuje si? wykonac przedmiot umowy w ci^u *dili robocZych licZ^c od
dtiia Zawarcia umowy, z uWzgl?dnieniem faktu, iz pierwszy etap ptac zakonczOny ZOstanie dO dnia
31.12.2018 t.

*i(apis spstanie us(upeinibny stosdwnie do tresci oferty
2. Zamawiajq,cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni Ucz^c od dnia Zawarcia umowy.

Przekazanie frontu robot wibno zostac potwierdzone prZez Sttony protokolem ptzekazania froutu
robdt.

3. W terminie do 3 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Stcony uZgodni^ harmpnogram realizacji robot
budowlnnych. Hamnonogram ten w toku realizacji umowy moze podlegac zmianom, uZgadniaiiym
stosowme do biez^cych pOtrzeb prZez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiaj^cego wskazanych
w umowie.

4. Zamawiajjfcy umozliwi Wykonawcy wykonyWanie robot obj?tych przedmiotem umoWy w dniach od
poniedzialku do pi^tku w godz. od 7.00 do 19.00; w innym wymiarze czasowym prowadzenie robot
b?dzie mozliwe tylko na wniosek Wykonawcy i za zgod^ Zamawiaj^cego. W godzinacb pracy
Sl^skiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest wyeliminOwanie lub istotne Ograniczenie prac
realizowanych przy pomocy elektronatz?dzi, utrudniaj^cych prac? i obslug? interesariuszy Slttskiego
OW NFZ (nadmiemy halas i zapylenie).
W pomieszcZeniach obj?tych szczeg61n% ochron^ roboty mogq, bye wykonyWane Co do zasady
w godz. od 8.00 do 16.00, chyba, z? Wykonawca odpowiednio wczesniej uzgodni z ZamaWiaj^Cym
inne godziny WykonyWania prac w tych pomieszczeniach.

Z uwagi na prace zwiq^zane z wykonaniem glazury podiogowej na schodach i korytaizach budynku

Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy prac? w sobot? i niedziel? po zlozeniu wniosku, o ktorym mowa
w zd. pierwszym oraz dokonaniu stosownych uzgodnien dotycZ^cych konkremych godzin

wykonywania prac z osobami, o ktorych mowa w § 5 ust. 2.

5. Wykonanie robot bildowlanych zostanie potwierdzone przez Strony prdtokot^ith ddbioru robot
budowlaitxych. Zamawiajacy zobowiazany jest dokonac odbioru robot W terniinie do 2 dni rOboczych
licz£tc od daty pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawc?, z zastrzezeniem
postanoynen ust.6.

6. Wykonawca zoboWi^zany jest dokonac zglosZenia gotoWOsci do odbioru robot nie ppzniej niz 1 dzien
robOczy .prZed uplywem terminu wykpnania przedmiptu umpWy, o ktorym moWa w.,ust. 1. Wraz ze
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zgidszenietn gotoixrosci do ddbioru Wykonawca Zdbc^a^uje si? pfZbdlcizyc Zamaxdajacemli
kbsZtO'fys powykbfiawcZy. Kosztdfys po^kobawcZy stanp^»i sZcZegolO'W'ego kosztotysu ■

ofettowego (zai^cztiik rlir 2 do umowy) z u\ragl?cMemein ewenttaalttych Ztnian -vvprowadzonych

zgodbie Z fiiiiiejsZa umo-wq. oraz ustawa, I'rawo Zafiio^sden piiblidZnych. PiOtdkoi ddbidm robot

biiddwlatiych \driieii stvwefdzac dbstarcZenie kosztotysu pdwykbnawcZego oraz wszelkich

dokiomentow \^rnagaiiycb niniejsz^ iliiipwa, staple odbioru robot.
7. Nalezyte wykonaliie robot budowlanych stanowi^cych prZedttdot niniejszej uttiowy ■wdnno zostac

potwderdZPne przeZ Sttofly prdtokdtpm kdAcdwym. Podstawa: dla podpisaiiia prbtokolu koncowego
b?dzie pfotbkol' odbioru robot budP\iS^laiiych.

8. Zaiiiawajacy zastrzega sobie prawP udzialu we wszystkieh pdWorach rpbot bbdbwlattych
realiZbwaPych fla ppdstaMe zaakceptowafiych przez Zama\yiaja,cego utnow o ppd\i/ykoPawst^P na
robbty budbwlane, przez podwykonawcow lub dalszych podwykbiiawcpw braz do zgiaszania Uwag
i zastrzezen w przypadkii stwierdzeiiia nieprawidiowosci, a takze, w konsekwetiGji do wstfzytnania
Odbioni takich robot. WykOna-«/ca lub odpowiednio podwykbnawca zobotviaZuje si? informbwac
ZaftiawiajacegP skutecZnie o planPwanych terminach odbipfu rbbbt budowlanych realizowanych
przez pod^sykonawcow liib odpowiednio dalszych podwykonawcow, z takitn ■wypfZedzeniem, aby
umozli^c Zamawiajacemu faktycZny udzial w odbiorach.

9. Protokbly, o ktoiych tnPwa w niniejszej ufno\^e, Zobb^wazuje si? przygbtpyac Za'tna\cdajacy.
10. Dp dbkonywania pdbibfb'w braz do pbdpisywania prptbkplpw^ p ktotych rHOwa w niniejsZej liftip-vvie,

ze strony Zahiawiajacegb Upo^azniohe sa bsoby wskazane w §5 Ust.2 urno-vxy; Ze stropy WykPhawcy
zas osoba lub Psoby tvskaZane w §5 ust.3 umo'v^.
Poza odbiprami opisapyrni w niniejszym paragrafie osoby wskazane w §5 ust.2 umowy
upowaznione sa do dPkonywafiia w ramach niniejszej urnOwy rowniez odbibrow cz^scio^xych oraz
odbiProw robot zardkajacych, czy ulegajacych zakryciu,. jeZeli takie WyStapia w toku. realizacji
przedmiotu urnotxy, zgpdtiie Ze sZtuka budowlana badz obOxXdaZujacymi przepisami prawa.

11. Najpoizriiej w dhiu zawafcia umo^ Wykonaw^ca lub podtvykonawca (w zaleznoM pd tego, czy
dana osoba zatrudniona jest przez Wykbnawc?, czy podwykonawc?) przedipzy Zamawiajacemu
Qednej z os6b xtrskazanyeh w §5 ust.2 ,umowy) - osxviadcZeme> iz osoby wykonujace w ramach
nimejszego Zatnowienia (umo^). czynnoscij cp do ktbrych przedmiotowa umowa wymaga
zatrudrdenia na podstaxxde limodiy o . prac?, b?da zatrudnione na podstawie umowy o prac?
w rozumieniu kodeksu pracy w. calym Pkresie reahzacji umb^. Oswiadczenie (kompleme
osvdadczenie) winno Za^xderac roxsmiez imi? i naZ\dsko osob zatrudnibnych na podstawie lombxvy
o prac? wraz Ze wskaZaniem wykpnywanych przez dana osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?,
dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat? ztozenia osXdadczenia oraz podpis
osoby uprawmonej do zlpzenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub pod\xykonawcy.

Zama^xdajacy zastrzega sobie prawo do dokpnania werj'flkacji ww. osXxdadcZenia pod katem wyinbgu
zatrudnienia na podstaxxde umowy o prac? w roziimieniu Kodeksu pracy.
NieZiozenie kompletnegP osxCiadczenia we, wskazanym wyzej tertninie prZeZ Wykonawcp (lub
podwykonawc^) upraxwiia Zamawiajacego dP,'skorzystania z prawa do roZwi^zaiiia umPtvy oraz do
naliczehia Wykbnawcy.katy umbxxmej w wysokosci 5% -vxynagrPdzenia bmtto umo^Xy (§7 ustl), jezeli
Wykonawca (liib podwykonawca) pomimo XxyZnaczenia dodatkowegb terminu, nie zlozyl wymaganego
kompletnegb Oswiadczenia.
Przez czynnosci, ktoiych \sykbnanie polega na wykonywaniu pracy w rozurnieniu kodeksu pracy, rozurhie
si? xxisZystkie CZynnOsci fizyczne w ramach robot ogolnobudowlanych opisanych w dokumentacji
prbjektPwej, w tym w przedmiarze robot,: oraz w STWiOR, Wykohywane bezpbsrednio przez
praCowhikow fizycznych uczesmicZacych po stronie Wykonawcy lub podwykonaWcy w prOCesie
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wykonywania robot budowlartych (lub uslug) obj^iych pfzodmiotferti Za'fnowienia, z \vyii[czeniem

czynnosci polegaj^cych na dostawte OraZ ttahsporcie (kierowcy).

Powyzszy -wyiiiog Zatrudnietiia lia podstawie uiiiowy o prac^ nie dotyczy przypadku czynnosci
wykonywanych przez kierO'v^tiika btidowy, kierOwnika robot b^dz innej osoby peirii^cej Samodzielne
fuiikcje techniczne w budowmGtwie, jezeli potiaitno braku.takiego MS^mOgu po sttOnie Zamawiaji^cego —
Wykoiaawca posluzy si? tak^ osob^ przy realizacji ZarnoA^enia a takze nie obejrnuje przypadkow
wykonywania sxxdadczenia osobiscie przez przedsi?biorc? prowadz^tego dzialalnosc gospodarczi^.

Wymog Zatrudniania na pods'taWie umowy o prac?, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo
zanioWien publicZnychj dotyczy czynnOsci yykonywanych W raniach prZedmiotu HtniejsZej umowy na
roboty budowlane, nie zas W okresie gWafancji i r?kojnli za Wady.

12, Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?puj^ce upraWnienia W zakresie kontroli speiniania przez
WykonaWc? (lub podwykonawc?) wymagan, o ktorych mowa w art^ 29 ust.3a ustawy PtaWo zamowien
publicZUych, dokumentoWanych za pomoc^ osWiadczenia wymaganego na podstawie ust.l3):

a) mozliwosc z^dania pOswiadczonej za Zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez WykonaWc? lub

podwykonawc? kopii umoWy/umow 0 prac? osob wykonuj^cych w trakcie realizacji zamowienia

czynnosci, ktofych dotyczy wymienione W ust.21 oswiadczenie WykOnawcy lub podwykonawcy;

kopia umowy/um6w powinna zostac zanonimizowana (tj. w szczegdlnosd bez adresow,

,  nr PESEL pracownikow) w sposob zapewniajq:cy ochron? daUych osoboWych pracownikow,

zgodnie z przepisattii RODO. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje,

takie jak: data Za:warcia umowy, rodzaj umowy o prac? powintiy bye mozliwe do zidentyfikowania;

b) mozliwosc z^dania zaswiadczenia wlasciWego oddzialu ZUS, potwierdzaj^cego oplaca'nie przez

WykoUaWc? lub podwykonawc? skladek na ubeZpieczenia spoleczne i zdtOWome z tymlu

zatrudnienia na podstaWie umow o prac? za ostatni okres rozUczenioWy;

c) mozUwosc z^dmia pOswiadczonej za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez WykOnaWc? lub

podwykonawc? kopii doWodu potwierdzaj^cego zgioszenie pracoWnika przez pracodawc? do

ubezpieczen, zanonimizowan^ w sposob Zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikow,

zgodnie z przepisami RODO. Eni? i nazwisko pracoWnika nie podlega anonimizacji;

d) mozliwosc z^dania wyjasnied w przypadku w^tpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac?;

e) mozliwosc Zwrocenia si? do PanstWowej Inspekcji Pracy (PIP) o prZeproWadzenie kontroU

w przypadku pOwzi?cia uzasadnionych w^tpUwOsci co do przestrzegania prawa pracy przez

WykonaWc? lub podwykonawc?.

Wskazane pod Ut. a, b lub c dokumenty, a takze wyjasnienia, o ktotyth moWa pod Ut.d WykoUawca

przedloty ZamaWiaj^cemu na kazde Wezwanie Zamawiaj^cego w Wyznaczonym w tym Wezwaniu terminie

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? prZez WykonaWc? lub

podwykonawc? osob wykonujstcych W trakcie realizacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotoWa

umoWa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

RODO - VdrhMentu Eur^ejskieg) i Ratfy (UE) 20161679 zdxia 27 kivietnia 2016 r. w sprame ochronj osob fî cSi^ch tv spidTlki
^pr^etwaniattiem dat^ch osoboaych i » spratm simbodmgo pf^plym takich danjch oraz uchyknia dyrek^ay 96 146I WE (offlne n)!por;^!(enie o ochronie danych)

-  (Dz- Urz XJEL119z 04.05.2016, sir. 1).

§4
1. Umowa niniejsza b?dzie mogla ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku

wyst£f)ienia nast?puj^cych przeszkod W jej realizacji:

> CM
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2.

3.

4.

5.

a) w przypadku zaisttlienia okoUcztiosci siiy wyzsZej w rbzuniieiiiu p'rz'yjbjtyin w dokttytiie
i orzecZnictwie (zdatzenie zewn^trzne, nieliioznosc jego prze'wddzenia, niemozndsc Zapobiezenia
jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne dziaiania ptzyrody, zarnieszki
uliczne, jezeli uiiieiiiozliwia to ̂ X^konywanie robot budowlanych.

W takicQ pirzypadku, 0 okolicztlosciach, o ktorych tnOwa powyzej oraz ich \^^ly«de na ■wykorianie
umOwy WykOnawca zobowiazany jest niezwlocznie poinformOwac Zafnavdaj^cego na pistnie oraz
uzyskac pisemne staflO'^sko ZamawiajacegO co do kwalifilacji zdarzenia, na jakie powoiuje si?
Wykonawta, jako sify \vyzszej oraZ jej tqitywu na fflozliwosc prowadZenia robot.
b) w przypadku Zaisthienia Okolicznosci lezacych po stronie ZafnawiajaCego sp0^v0do^vanych

warurikami organizaq^nynii lub innymi okolicznosciami, przez ktofe nale^ roztimiec
w szczegolnosci sytuacje Wynikajace z wad dokunientacji, w Oparciu o ktora realizbwana jest
umowa, a takze sytuacje zwiazane z koniecznoscia uzyskania dodatkoWych decyzji, poZWolen,
uzgodnien etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot;

c) gdy wyst^i koniecznOsc wykonania robot dodafkowych badz robot Zanliennych, jezeli
wstrzymuja One lub opozniaja reakzacjb przedrniotu uinOWy;

d) W przypadku wyst^ienia niebezpieczenstwa koHzji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podnuoty inwestycjattii w zakresie niezb^dnym do uniknibcia lub Usunibcia tych kolizji.

W sytuacji zaistnienia ktorejkol^xdek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a, b, c lub d), termin
wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezbgdny do usuhi^da lub ustapienia
przeszkody w Tq^kOnywaniu robot. Od pierwszego dnia robocZego nast^pujacego po dniu usuni^da
lub ust^ienia ptZeszkqdy bieg tettninu reahzacji robot budowlanych bqdzie konlynuowany.
Zawieszenie ternunu realizacji robot budowlanych bqdzie wymagalo piseninego potwierdzenia przez
Zattiawiajacego na p'rotokdle. zawieszenia okre^ajacym w szczegolnosd datq rozpoczqda okresu
zawieszenia, podpisanym przez Zatriawiajacego oraz Wykonawcq.

Po Usuniqdu lub ust^ieniu przesZkody, Strony niniejszej uUiOwy sporzadza pisemny aheks do unaowy
wskazujacy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych oraz Okredajacy termin pozostaly
do zakohczenia realizacji umowy z uwzglqdnieniem liczby dni kalendarZowych trwajacego
zawieszenia.

Wystapienie ktorejkol^ek z przeslanek wskazanych w ust. 1 nie tnUsi oznaczac zawiesZetiia terminu
realizacji robot budowlanych jako calosci; przeszkoda moze dotyczyc realizacji pojedynczej pozycji
lub niektorych pozycji szczegolowegO kosztOrysu ofertowego, badz ich cZqsci, co nie wyklucza
prowadzenia robot budowlanych w innym zakresie. Niezaleznie od zakresu zawieszenia, zapisy ust.
1-4 znajda odpowiednie zastosowanie.

6. Zamawiajacy zastrzega, iz:
a) pierwszy etap realizacji umowy zakohczy siq z dniem 31.12.2018 r.

Zamawiajacy dokona inwentatyzacji robot oraz oceny ich zaawansowania wedlug statiu na dzieh
31.12.2018 r. w Opardu o zalacznik nr 2 do umowy. Stosownie do pOwyzszego Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wyUagrodzenie (pierWsza piatnosc) Za faktycznie wykonany zakres umowy, . nie wiqcej
jednak niz 80% kwoty naleznego wynagrodzenia z tytuiu realizacji, nawet w przypadku, gdyby
wartosc wykonanych na dzien 31.12.2018 r. prac prZekroczyia poziom procentowy Wskazany w
zdaniu poprzednim.

b) Podstawa zaplaty - obOk faktury VAT wystawionej i dOStarczonbj przeZ Wykonawcq Zamawiajacemu
nie poffiiej niz w dniu 31.12.2018 r., z Zastrzezeriiem konse^encji niedotrzymania Ww. terminu
wskazanych tv zdaniu nastqpnym, ■ bqdzie kosztorys powykonawczy wedle stauu na dzieh
31.12.2018 r., a takze protokol odbioru czqsdoWego (protokpl musi zostac pOdpisany najpozniej
z data 31.12.2018 r.).

r
5^
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Brak dostarczeiiia faktuty za wykonanie pierwszego etapu tealizacji najpozniej w Hnin 31.12.2018 r.
spowoduje, iz Wykonawca ottzyma zapiat? za calosc -wykonanych robot dopiero po ich \<^konaniu,
CO zostaiiie pot^werdzone w protokole odbioru robot budowlanych.

■  §5

1. Nadzor inwestbrski tv infiietiiu Zaina\daj%cego peinic b^dzie inspektdt nadzorti:

-  — , tel nr uprawnien , przynalfeztibsc do Izby

2. Do przeprowadzenia odbioru i pbdpisania protokbl'u odbioru robot biidOui'lanyCh, o ktdrym inowa
w fiiniejsZeij utnO'^^e, Zatnatviaj^cy upowaznia inspektora nadzpru wskazahego w ust.l oraz
pracownikow Zamatdaj^cego: 1.... , tel. , 2 , tel ,
3  tel; Dla skutecZnosci wystarczy dziaianie inspektbta tiadzoru braz dwoch
spOsro'd w.skazanych pra'cowriikow Zatnawiajatcego.
Osobatili odpo'^edzialnyiui ze sttbny Zamawiaj^cego Za bie^^ce koHtrplbwafiie przebiegu ufiibwy
oraz upbwaztiionyfni do uzgadniania Harmonogramu rCalizacji robot budowlanych, a takze do
podpisania innych protokolow, o ktorych moWa w niniejszej uniowie, niz wskazany w zd.l,
sq. nast^puj^cy pracownicy Zamawiaj^cego: 1 , tel.. , 2 , tel.

, 3 tel. Dla skutecznosci wystarczy dzialanie dwoch sposrod
wskazanych pracomiikow Zamawiaj^cego.

3. Osbbafni odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniem niniejszej iimo^,
w tytti Za biez^ce kbntrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionynii do podpisania protokolow,
6 ktorych niowa w niniejszej uniowie, uzgadniania harnionograttiu realizacji robot budowlanych, sq,:

1  , tel. , 2 , tel Dla skutecZnosci wystarczy dzialanie
jednej ze wskazaUych osob.

4. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskaZanych w ust. l-ust.3 dla sWej skutecznosci Wyinaga
jedynie piseninego oswiadczenia zlozonegp drugiej Stronie umowy.

5. Wykonawca zobo\d^Zuje si?, iz przedrhiot umOwy wykona przy udziale osob posiadaj^cych
wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot budowlanych obj?tych niniejsz^ umow^ przy
zachowaniu warunkow Wskazanych w utnowie oraz zgodnie z obowiqZuj^cyrni przepisami praWa.

6. Wykonawca zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiajq^cemu przed przyst£^ieniem do robot imienny
(ittli? i nazwisko; podsta\<ra dyspOnowania) wykaz wszystkich osob, ktore b?d^ braiy udziai w realizacji
niniejszej umowy. O zmianach dotycz^cych wykaZu osob Wykonawca Zobowi^zuje si? poinformoWac
Zamawiaj^CegO beZ zb?dnej zwloki, na pismie. Zniiana osob podanych w wykazie jest dopuszcZalna
przy uwzgl?dnieniu wymogow niniejszej umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, iz wypelnii obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wObec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal W zwis^ku
z niniejsz^ umow^.

8. WykohaivCa potwierdza^ iz Zapoznal si? z klauzul^ infonilacyjn^ Zamatdaj^cego z art. 13 RODO.

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

robotami budowlanymi oraz zapewnic nale;^e wamnki BHP i przeciwpozarowe Z uWZgl?dnieniem
przepisow rozporzqdzenia Ministra Pracy i PoHtyki Spolecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogohiych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy Q.t. Dz.U. Nr 169, poz. 1650) oraz
rozporz^dzenia Ministra Inficastmktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykon)rWania robot budowlanych (DzD. Nr 47, poz. 401 ze zm.). Wykonawca dopelni
obowi^zkosy w , zakresie wymaga;h dotycz^cych bezpieczehstwa i higieny pracy okreslbnych
^ dokumeriiacji prbjektowej oraz STWiOR. Wykonawca zobowi^zuje si? do umozliwienia Wst?pu na
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

teiren prdwadzonych robot pracownikom org^ow nadzofu. budOXidanegO draz upOwaznionym
przedstaTdcieiom Zaifiatdaj^cegO.
WykonawCa ponosi odpO'^edzialnosc materialn^ (finansOw^ za wszielkie szkody po\vstale po stronie
ZatnaAdaj^cego, jego pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z -w^konywaiiyitt ptzedifiiotein
umowy.

Zamawiaj^cy w dhiu przekazania frontu rObot przekaze Wykonawcy teren ptZeznaczoiiy na zaplecZe
socjaltio-bytoWe.

Po zakOncZeniii robot budowlanych Wykonawca zobowi^zany jest upOfZ^dkowac tfereii budowy oraZ

terfin zaplecZa, o klorym ffiowa w ust.3.
Wszelkie odpady; materialy tozbiorkoWe, W tyln, gfuZ, betOii, WykonaWca ZObowi^Zuje sig w ramach

wynagrodzenia caikowitegO ufiiowy wy^dezc i zutylizowac, zgodnie Z obowiqzujacymii y)fZepisarni
prawa. Wykonawca na z^danie Zamawiaj^cego zobo'^a.zuje si? przedlozyc Zaniawiaj^cismu
dokuniettly pO(wd?rdzaj^ce dokOnanie utylizacji zgodnie z obowi^zuj^cynii w lym zakresie przepisanli.
Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy korzystanie z mediow (enetgia elektiyczna, woda i scieki)
w zakresie niezb?dnym do realizacji umowy. Korzystanie z mediow . ptZeZ Wykonawc? nast^i
wg protokolamych ustalen z chwilq, przekazania frontu robot.

Zamiar rozpocz?cia przez Wykonawc? jakichkolwiek robot zwiqzanych z wyi^czeniem- medioW

zasilaj^cych budynek lub stanoWi^cych ingerencj? w siec l0giczn% wymaga bezwzgl?dnie
wcZesniejszego uZgodnienia z jednym z pracownikow ZamaWiajq,cego wskazanych w §5 ust. 2 umowy,
tj. CO najmniej na 2 dni robocze przed planowanym przez WykOnawc? roZpoczgciem takich robot.

Wykonawca Zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tyin urzi^dzenia, instalacje) oraZ
inne elementy uzyte do wykonania przedniiotu umoWy b?d% fabtycznie noWe, nieuzywane i w pelni
wartpscioWe, wyprpdukowane nie wczeshiej niz w roku 2018, pochodz^ce z legalnego zrodla.
Materialy oraZ inne elementy uiyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze narz?dzia, sprz?t uzyiy

do Wykonania umowy, b?d^ spelnialy Wymogi i normy okredone w obowi^zujq:cych przepisach,

odpowiadaly, tam gdzie jest to wymagane, wymogom wyroboW dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budoWnictwde, pOsiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa
dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc. Wyroby budowlane (wbudoWane w obiekt budowlany),

szczegolnie istome dla bezpieczedstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego, b?d^ posiadaly
dokumenty potwierdzaj^ce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego

stosoWania w budownictwie. Wykonawca obowi^zany jest dostarczyc Zamawiaj^cemu wszelkie
wymagane dokumenty najpozniej w dniu podpisania ptotokotu odbioru robot budowlanych.

Infoanuje si? Wykonawc? na potrZeby realizacji niniejszej umoWy, iz budynek przy vJ. CzartoryskiegO

28 w Cz?stOchowie podlega ochronie fizycznej w dni robocze w godz. od 7.00 do 19.00, Zas

monitoringowi elektronicznemu w godz. od 19^00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy (soboty oraZ dni

ustaWoWo wolne od pracy). Wykonawca zobowi^uje si? uwzgl?dnic niniejsze w tr^cie wykonywania
umowy.

§7

Wynagrodzetitie umowy
1. Wynagrodzenie z lytulu niniejszej umowy wynosi zlotych brutto (slbwnie:

zlotych brutto), zl netto, zgodnie ze szczegoloWym

kosztorysem ofertowym stanowi^cym Zalacznik nr 2 do umoWy. z zastrzezeniem postanoudeh §la

umowy. Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztotysowym. Wykonawca otrzyma
wynagrcidzenie za faktycznie wykonane roboty budowlane zgochiie z Uttiow^ co potwierdzi kosztorys

powykonawczy, o ktoirym mowa w §3 ust.6.

■ yw prkypadku, gdy oboWiqzek podatkowy zgodnie z prz^episaxni o podaiku od tdWaroW
iu^ugb0kipspdczywatnaZatnawiafqcymust.lbrZftni:

l\
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' ̂ ̂tutu niniejs^ utHowy. ivjnosi ....... i . t^otych (slownie: v;io^ch),

^(godnie t(e s^c^egdhi^m kos^tdrysem ofertbii^m stariolviciiym mtacs'nik nr 2 do umom. ̂  t^astrvy^niem postanowien
§1aumbny. Miniejs^ «ymgrdd^nie jest nymgrod^niem kosi^toiysoiiym. Wykondma otr^sna wyhagfodtynie sp,
fakycynie nykonane roboty budowlafie s(godnie' ̂  umoJi>cy co potrvierd^ kos^orys powykdndm^, o ktoiytn mOwa

. §3 ust.6.

2. Kwota brutto, o k0rej nidwa w ust. 1,, zawiera wszdkie kdsztjr liiezb^dne do ■wykdnania lifrioAX^j
w tym kdszty inaterial6w, iirZstdzen, robocizny oraZ wszelMe inne koszty, a takze nalezn'e dpiaty
i pddadd Z^^Zabe Z.reabzacjii uiiid'^.
/W ptkypkdka, g^y obo^^zek padktkowy kgadtiie z- pdtZbjplsailli o podatku od iowarow
i listdg b^d^i^ spQcikyiydt tia Zsdhdxs^ w OstZ Zd. 1 in Gile dopisnje si^ ̂ ,za wyjpddem
ppdadda adtPiya^ipwin^ug (VAT)"./

3. Zabiania sig Wykonawcy fdalizacji jaktcbkdl'wiek iibiyth czyhnosd otaz rdbot buddwlaiiych nie
/ obj^tycb, nimejsZa. ufndw^' bez ddrgbnej deq^zji Zamabdaj^Cdgo. KazddfaZowe ddstigpstwo od

pd^vyzszej.zasady pdzostaje ryzykiem i kosztem po strotiie Wykdnawcy.
4. Jezeli w dkresie realizacji umd^sy nast^i ustawdwa, zmiana stawki pddatku VAT pirzyjinuje si?

hast^puj^ce-zasady. •
Jezeli zmiana.stawM podatku VAT b?dzie oznaczala zwigkszenie wynagrpdzenia bnltto xitnOby albo
- w sytuacji, gdy . podatek VAT zgodnie z , obowia.zuj^cymi przepisami obowi^zany , b?dzie
odptowadzac Zamawiaj^cy - zwi?kszenie wydatkli brufto po sttoiiie Zama^daj^cego,-■^yynagrddzenie
netto.umob^, w tym takze wattosci, ceny nettd podane w zaiaczniku nr 2 do umOwy, zostanie
obnizdne w taki sposob, aby pd doliczeniu aktualnie obowi^Zuj^cej stawki podatku VAT, wydatek

, brutto po strooie Zamawiaj^cego nie - przekroczyl: deny oferty netto, Wykonawcy powi?ksZonej
o podatek VAT Wwysdkdsci obowi^zuj^cej w dniu ziozenia oferty w Zamowieniu nr 27/ph/2018.

.W_ prZypadku udawdwego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji. uniob^, do
wynagirddzenia nettd uttiowy, w tym takZe do wartosd, cen netto podanych w zai^czniku nr 2 do

- umowy, zostanie doliczdny podatek VAT w b^sOkosci obowi^zuj^cej na skutek ztniiiejszenia stawki.
Zmiana stawki podatku VAT w£az z jej konsekwencjami zostanie wprOwadZona do umowy wformie
pisemnej, W drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejsda w zyde zmiany stawki podatku VAT.

'5. : Wykdnawca .osydadcza, ze wynagrpdZenie-umowy okredone w §7 ust.l vimoby, nie nartisza
prZepisow listawy z dtiia 22 lipca 2016 r. ,o zmianie ustawy d minimalnyna wynagrpdZeniu za prac?
oraz hiektdiych innych ustaW (Dz. U. 2016j poz. 1265).

■  ■ §8 .
Warufikil tefminy plathOsci
1. Zapiata z tytiiiu niniejszej ritnowy nast^i z ddlu, w formie pdlecenia przelewu, na rachunek

bankqwy WykdnawCy podany na faktarZe VAT, w terminie do 21 dni licz^c od.daty dostarczenia
do siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, na podstawie odpOwiedjiio:

-  pierwsza; plaiiiosc na podstawie prdtdkblu odbioru cz?scioWegd oraz kdsZtbrysu
. pd^^kdtlawczego sporzadzonego na dzien 31.12.20l8 r., w spdsPb. Zgodny z § 4 ust.6, w tym pod

warunkiem dostarczenia faktury najpozniej w dniu 31.12.2018 r.,

.  - druga platnosc po zdrOnczeniu realizacji umowy, na poAttzssiit ptotokotu kddcPwego oraz
kddZtorysupOwykohaWczegp, o ktol^m mowa w §3 ust.7 umowy, z zastrzezenieni postanowien.
ust;6-7 niniejszegd paragrafu.
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la. JezeU;,Wykonawca do; <^a-;3iil2.20i8 t. .iiie wyko'na .zadnych tobot buddwlariych albb' hie wystawi
faktuty, iiaplata Z tytuiu rcalizacji umowy hastj^i jednbiazowoy. pb-z^dhczeniu realiZifcji umbwy,

. ha pddsta\de pfdtdkbiu kbdcbweigd, stdsd\\hiie dd.regplacji ust.l titet dtugiie.

Suma plalhbsd nie riibze phzekrdczyc wyhagfddzehia.unidwhegb, o ktdrym mdwa w § 7 listl.

■2. .Zavdatdddkbhama'piathps^^^ uZnaje si^ dzieh dbci^zehia fachuhlm Zahi'atwaji^degd.
3. Zdh'awiaj^cy zapiad:\%kb'ha'W'Cy ddsetki ustawdwe; Za dpdzhiehie w zaplade wj'nagrddzenia, liczdne

bd dhia hast^phegd pb dniu,. :-w ktdrym zapiata hiiaia byc ddkbhaha, pb' dtrzymahih pisemnegb
wezwania dd Zapiaty.

4. . -PrZPhied'ehie, tddZ^eMd'sd A^ Z hihiejsZej uihdt^'ptzeZ WykbhaNvdi? ha- dsdb^ trzed%
ti^hiaga pisethhej Zgbdy Zahla\dajsi.cegd, pdd rygprem hiewazhbsd.

5.. i Fakhira VAT pbtdhha u\yzgledhiac.hast?pujq;ce danp:

I^arpdouy Puniius^^ Zdrda'm ■ ' j
' adrisyulGnjeckd 186^02-^^ . ,

Odbibrca i plathik dbwddu:.' . ; . ' '
•Slciski Odd^dtWojemdxkiNdrodon'ego Fundust^;Zdnma ̂ sied^bn n> Katomcach,
adres: ul. Kbssuihd13, 40-844 Katdmce.

6. Pddstaw^ w^iaty naleznegd. Wykdnawcy wynagtbdzehia b^dde -wystawidna przeZ Wykdhawc?
faktura VAT Praz: ' . ■ .

a) Odpd^dedhid prdtdkbl ddbidru cz^sddwegp dtaz kdsztbrys pd^kdhawczy (piervvsia plathdsc)
ilbd prdtbkpF kpncdwy draz kdsztorys pd\^kdnawcZy. (druga plathbsc), w'ktdiych .byd4
■^szczegdiriibhe elehiehty tdb'dt buddwlanydi wykdnahe przeZ ppdwykdhawcdw i dalszych
pddwykdnawcpw,

; b) spbrz^dzbhe hie tstczestiiej hiz 5 dhi przed upiyweth termihu piathdsd pswiadczehia
'  pddyykbhatyCdw i dalszych pbdwykdnaVcdW p hiezaleganiu Z plalhpsdahu wdhec nicH przez

. / ; ^y^oFawd4lub pr2:eZ pdd'wykdhawc6w (kazdaz platnPsd),,
'  , c),:.bsyiadcZehia ppd'wykpha^cpw i ddszych, pddwykpnaivcp-^.P pelhyhi zafaktulrPwaniu przez

hich lub pethyhi bbjgdit tyystaNddnythi przez nich. rachunkafhi Zakresu rdbpt ■wykPhanych
zgbdhie z hmdwahii d pddwykpnawstwp draz d pelhytn rbzUczenih tych rdbdt dp wysPkPsd
dbj^tej plathpsdq, kbhcdw^ (kazda Z platnpsci)

,7. JezeU Wykdnawta nie przedsta^ wraz z fakhirq. VAT ddkumehtdw, p ktprych hiPwa w ust. 6,
. Zamawiaj^cy jest upravmidny db wstrzymania y^yplaty naleznegd Wykdnawcy -wypagrbdzehia dp

czasu przedlpzehia przeZ Wykbhawqe stbsdtraych dbkumehtb^.'Wsttzyhianie prZez ZairiaAdaj^cegd
zapiaty dp cZasu txypelhiehia przez Wykdhawce \iyhiagah, p ktbrych nidwa w ust6, hie skutkuje
'niedptrzymaniem przez Zania\daj%cegp termihu platnpsd i hie uprawhia Wykdnawcy dp z^dania
pdsfetek. NiedPstarczenie pfzeZ Wykdnawcq dpkumehtcw o ktbrych nipwa W ust. 6 w Celu'ddkbhania
pierwszej piatriPsd db- dhia, 31.12.2018 r., Wywdluje skutki idetityczne, jak niedbstarczenie
W ppdahym terthinie fakthry Vat Zgbdnie z § 8 ust.l tdtet pietwsze.

8. - ZamaWaj^cy jest uprawriibhy db zq,dania, i uZyskahia bd Wykdnawcy hiezwlbczhie wyjasthen
w przypadku w^tphwPsd dbtyczq^cych dpkumentbw skladanych wraZ Z tmibslami'd plathbsc.
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§9

Platnosci na taiecz pc)dwk6Mia,tyc6w

1. W ptzypadkii pot^etZe'nia p£ZeZ Wykonawc? tealizacji cz^sci umdwy podwjrkbnawcy lub dalsZemu
pod'^konawcy, Wykotiawca odpowiedzialny jest za" zaplat^ ■wytiagrodzenia naleznego
podwykonawcy Idb dalszeoiu podwykonawcy, z zachowaniem tetminow piathosci dkteslonych
w xiiiiowie z podtvykonawc% przy uwzglednieiiiu pbstano\Wen §2 ust.l3 umowy.

2. Jezdii w tenninie okresloHyin w zaakceptdwanej przez Zamawiaji^cego umdwie d pddwykdnawstwo,
Wykdnawca, Pddwykdnawca lub dalszy Pddwykdnawca nie zaplaei wymagakiegd wyiiagrddzenia
ptzysluguj^cegd Pdd^kdiiawcy lub dalszemu Pdd'w^kdnatfcy, Pdd^Xrykduawca lub dalszy
Pddwykdnawca ttidze Zwtdcic sig z z^daniem zaplaty naleznegd Wynagtddzetiia. bezpdsrednid
dd ZamaWiaj^cegd.

3. Zaiiiawiajqcy niezwldcznie pd zgldszeniu z^dania ddkonania plafndsci bezpdsredniej zawiaddmi
Wykdnawc? d, z^daniu Pddwykdnawcy lub dalsZegd Pddwykdnawcy draz wezWie WykdhaWc? dd
ZgldsZefiia pisemnych uwag ddtyczq^cych ZaSadndsd bezpdstedniej Zaplaty wyhagrcdZenia
Pddwykdnawcy lub dalsZenaU Pddwykdnawcy, wyznaczaj^c ttiu W tym celu tetmin nic krbtszy niz 7
dm dd dnia dttzymania przez Wykdnawc? wezwania.

4. W przypadku ZgidsZenia przez Wykdnawcg w ternainie dkredonytn W ust. 3 uwag pddWazaj^cych
Zasadnpsc bezpdsredniej zaplaty, Zamawiaj^cy mdze:

a) nie ddkdnac beZpdtodniej Zaplaty wynagrddzenia PddWykdnaWcy, jezeli WykpnawCa Wykaze
niezasadnpsc takiej zaplaty lub

b) zlpzyc dd depPzytu si^ddwegd kWdt? pdtrzebnq, na pdktycie Wynagrddzenia PddWykdhaWcy
lub dalsZegd Pddwykdnawcy w prZypadku zaistnienia Zasadniczej W^tpliwdsci co dd Wysdkosd
kwdty naleznej zaplaty lub pddmidtu, ktdremu platadsc si? nalezy,

c) ddkdnac bezpdsredniej zaplaty wynagrddzenia Pddwykdnawcy lub dalszemu Pddwykdnawcy,
jezeli PPdwykdUawca lub dalszy Pddwykdnawca wykaze zasadndsc takiej zaplaty.

5. Zamawiaj^cy jest ZdbdWi^zany zapladc Pddwykdnawcy lub dalszemu Pddwykdnawcy nalezne
Wynagrddzenie, b^d^ce przedmidtena z^dania, d ktdrym mdwa w ust. 2, jezeli Pddwykdnawca lub
dalszy PpdWykdnawca uddkumenmje jegd zasadndsc faktur^ VAT lub rachvmkiem oraz
ddkumentami pdtwierdzajq;cymi wykdnanie i ddbidr rdbdt, ddstaw, uslug, a WykdnaWca nie zldzy
w trybie dkre£dnym W list. 3 uwag, d ktdrych mdWa w ust. 7, WykaZuj^cych nieZasadnosc
bezpdsredniej zaplaty. Bezpdsrednia zaplata dbejmuje wylq,cznie nalezne wynagrddzenie, bez ddsetek
naleznych Pddwykdnawcy lub dalszemu Pddwykdnawcy z tytulu uchybienia termindwi zaplaty.

6. RdWndwartdsc kwdty zaplacdnej Pddwykdnawcy lub dalszemu Pddwykdnawcy, h^dz skierdwanej dd
depdZytu s^ddwegd, ZamawiajstCy pdtr^ca z wynagrddzenia ndeznegd Wykdnawcy.

7. WykdnaWca przekazuje Zamawiaj^cemu pisenme uwagi, d ktdrych mdWa W ust 5, zawieraj^Ce
szczegdldwe uzasadnienie zaj^tegd standwiska cd dd Zaktesu i charakteru rdbdt buddwlanych,
ddstaw i uslug reahzdWanych przez Pddwykdnawcy lub dalszegd PddWykdnawcy, prawidldwdsd ich
wykdiiania, draz cd dd Wypelnienia przeZ Pddwykdnawcy lub dalsZegd PddwykdnaWcy pdstaUdwien
UmdWy P podWykPnaWstwd w zakresie maj^cym WplyW na wymagalnosc rdszczenia Ppdwykdnawcy
lub dalszegd Pddwykonawcy, a takze cd dd innych dkdliczndsci maj^cych Wplyw na ty wymagalndsc.

8. Zamawiaj^cy jest uprawnidny dd ddst^ienia od ddkdnania bezpdsredniej plamdsci na rzecz
Pddwykdnawcy lub dalszegd Pddwykdnawcty i dd wyplaty WykdUawcy naleznegd Wynagrddzenia,
jezeli WykdnaWca zgldsi uwagi, d ktdrych mdwa w ust.7 i Wykaze niezasadndsc takiej plafitidsci, lub
jezeli Wykdnawca nie zgldsi uwag, d ktdrych mdwa w ust.7, a PddWykdnaWca lub dalszy
PpdwykdnaWca riie wykaz^ zasadndsci takiej plamdsci.

9. Zamawiaj^cy mdze ddkdhac bezposredniej plamcsci na rzecz Pddwykdnawcy liib dalszegd
Pddwykonawcy, jezeli Wykdnawca zgldsi uWagi, o ktdrych mdwa w ust.7 i pdtwieirdzi Zasadndsc
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13.

14.

15.

16.

takiej plataoscd, lub jezeU Wykoiiawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Pbdwykotiawca
lub dalsZy Podwykonawca -wykaz^ zasadnbsc takiej piattiosci.

10. Pbdstaw^ platnosci bezpostedniej- dokonywanej prZez Zattiatdaj^cego na rZecz Pod\<ykonawcy lub
dalsZego Podtx^kbhawcy bgckie kopia faktuty VAT lub tachunlai -Podtvykotiawcy lub dalszego
Podt^ykbnawcy, pbtwierdzbna za zgodnpsc z oryginalem ptzez Wykbuatvcp lub Pbdwykonawc^^
pfZedstawiona Zamawiaj^cernu wraz z potwieirdzon^ za zgodtibsc z oryginalem kopi^ protokolu
odbibru przbz Wykonawc^ lub Podwykonawc? rob6t budowlanychj lub pbtviderdzetiibm odbioru
dostaw lub uslug.

11. Bezpbsrednia platnosc dbkbfiywana przez Zama^wiaj^cegb na rzecz Pbd\tykonawcy lub dalszego
Pbdwykbnawcy bpdzie obejmowac wyl^cznie nalezne PodWykonavrqr lub dalsZemu Podwykbnawcy
wynagrodzenie, bez odsbtek naleznych Pod^^konawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu
Opoznienia w zaplacie naleznego w)magtbdzenia ptzez Wykonawc? lub Podwykona\vc§ i b?dzie
dotyczyc wylq^cznie naleZnosci. powstalych po zaakceptowaniu prZez Zama-wiaja;cego umo^
o pod\vykonaWstwb tobot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
uslug.

12. Dokonanie bezpostedmej platnosci na rZecz Podxn^kbnawcy lub dalszego PbdwykonaWcy lub wazne
zlozenie kwbty potrZebnej na pokrycie wynagtodzenia z tytulu bezpostedniej platnbsci do depozytu
s^dowegb, skutkuje umotzeniem wietzytelnosd przysluguj^cej Wykonawcy od Zamawiajq^cego
z tytulu Wynagtodzenia do wysokosd kwoly odpowiadaj^cej dokbnanej platnosd.
Zamawiaj^cy dokpna bezpostedniej platnosci na tzecz podwykobawcy lub dalszego podwykonawcy
w tetrnime 30 dm od dnia pisemnego potwietdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
ptZez Zama'wiaj^cegO uznania platnosci bezpostedniej za uzasadnionq,.
Zamawiajq^cy moze zlozyc do depozytu s^dowego kwotg pottzebn^ na poktycie wynagtodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosd co do wysbkosd
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktotemu platnosc oalezy si?, co uznaje si? za townoznaczne
z Wykonamem w zaktesie obj?tym zdeponowan^ kwota zobowiazania Zamawiajacegb wzgl?dem
Wykonawcy.

Odpo\dedzialnosc Zamawiaj^cego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
plambsd bezposredmch za wykonanie tobot budowlanych jest ogtaniczona wyl^cznie do wysokosd
kwOty naleznosci za Wykonanie tych tobot budowlanych, wynikaja;cej z niniejszej umowy.
W ptzypadku foznic w cenach jednostkowych za wykonane toboty pomi?dzy cenami jednbstkowymi
oktedonymi umow% o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okteslPnymi niniejsz^: umowq,
Zamawiaja,cy uzna i Wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie ■wystawionej
ptzez niego faktuty VAT lub tachunku wyl^cznie kwot? naleznq, na podstawie cen jednostkowych
okteslonych niniejsz^umowa,.
Koniecznosc wieloktofnego dokonywariia bezpostedniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosc dokonania bezpostednich Zaplat na stun? wi?ksz^ niz 5% wattOsci
umowy moze stanowic podstaw? do tozwi^zania umowy w sptawie zamowienia publicznego ptzez
Zamawiaj^cego otaz naUczenia katy umownej, o ktotej mowa w §12 ust.1 Ht.a umowy.

17. Ptzepisy art. 143a-143d ustawy Ptawo zamowieh publicznych nie natuszajq, ptaw i obOwiqzkoW
Zamawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy ■wynikaj^cych z ptzepisow
art 647^ usta\y z dnia 23 kwietnia 19641. - Kodeks cywilny.

§10

ZabezpiecZenie nalejytego wykonania umowy
1. Wykonawca wm6sl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

zl, CO stanowi 10 % ceny ofetty zlozonej ptzez Wykonawc? w zamowieniu
nt;27/pn/20l8.
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Zabezpieczeiiie zostalo ■«Tiiesione w fofrnie:
2. W trakde realizacji umo^sy Wykonawca moze dokonac zmiany fortily zabeZpiecZenia na jedn^ lub

kilka form, o ktorych mdwa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamovden publicznych. Zrtiiana formy
zabezpieczetiia musi zostac dokonana z zachowaniem d^losd zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysbkbsd. O ZatiiiarZe dokonania zmiany formy zabezpieczenia WykonaMsrca bbbwi^zany jest
poinformowac Zama^daj^cego z odpo\dednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprbwadzona i pbtwierdzona stosomiym aneksem do umowy.

3. Zwrot i tbzlicZenie zabezpieczenia dokonade zostan^ zgodnie Z art. 151 uStawy Prawo zattiotvien
publicznych. Zamawiaj^ceriiu przysluguje 30-dniowy tennin na zwrot do 70% zabeZpieczbnia licz^c
bd dnia podpisania pfotbkol'ii kO'dCow'ego. Pozostalq, cz?sc zabezpieczenia (do 30%) Zamawiajaty
obowi^zany jest zwrbcic Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po upiywie okresu rigkojmi za wady.

4. W Okresach piiysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrbt zabezpieczenia (jego cz?sd), Zaittawiaj^cy nie
mbze zostac pozbawiony niozliwofoi wystapienia z roszczeniem Z tytuiu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajace roszczenie Wystapiio W okresie waznosd
zabezpieczonia.

§11
Gwatancja i f^kojniia za wady
l; WykbnaWca jest odpowiedzialny wzgl^dem Zdnawiajacego za przygotOwanie i WykOnanie calofoi

robot b?da,cych prZedffliotem umo'wy.
2. Wykonawca udziela gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia, tj. na wykonane roboly

budowlane, a takze na pozostale elementy zamowienia, ktore mozna obj^c gwarancja, lub rekojmia^ za
wady, na warunkach okte£onych w niniejszej umowie. Okres gwarancji i r(?kojmi za wady rozpoczyna
si? od dnia podpisania prOtokotu odbioru robot budowlanych, konczy zas wraz z uplywem
• ■ ■ miesi?'cy (tnsc ttystanie ut^upetniona stosownie do tresd oferty) Hcz^c od dnia podpisania protokotu

3. Wykonawca zObowi^zuje si? do bezpiatnego usuni?da w ramach udzielonej gwarancji wad fizycznych
(naprawa) lub do bezpiatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawni^ si?
w okresie udzielonfej gwarancji. Termin konkretnej naprawy lub Wymiany kazdorazoWo zostanie

4. Wszelkie kosZty zwi^Zane z wymianq: lub naprawa^ (w szczegohiosd koszty robocizny, materialow),
w tym z ewentualnym trartsportfem, instalacja ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca Zob'bwiazuje si? wydac Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania protokotu
odbibrii robot btrdbv/lanych wszelkie dokumenty gwaranCyjne dotyczace przedmiotu umowy.
Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie moga bye sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikajacymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Stirony zwiazane
sa postahbwicniarni niniejszej umowy. Warunki (w tym okres) gWarancji opisane w dokumentach
gWarartcyjnych nioga bye korzystniejsze od okreslonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytuiu r?kojnii za wady fizyczne przedmiotu umbWy stWierdzone
w trakcie odbioru oraz za wady powstale po odbiorze w okresie r?kojmi za wady.

7. W przypadku wykryda wady, Zamawiajacy zawiadomi o niniejszym pisemnie Wykonawc? w terminie
do 2 dni roboczych liczac od daty ujawnienia wady, informujac jednoczesnie Wykpnawc? o miejscu
i terminie ogl?dzin.

8. Zamawiajacy spbrzadzi protokot z ogl^dzin, w ktorym stwierdzi istnienie wady oraz wskaze
Wykonawcy termin przeznaczony na jej usuni?cie. Protokol z bgl?dzin winien zostac podpisany
przeZ bbie Sttony. Usuni?cie wad zostanie stwierdzone przez Strony protokolamie.

9. W razie stwietdzienia w toku cZynnosci odbioru lub w okresie r?kojmi za Wady, Wad; przedmiotu
umoWy, Zamawiajacemu przysluguja nast?pujace uprawnienia, przy. odpbwiednim uwzgl?dnieniu
zasad opisanych powyzej:
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1) jezeli wady zostafl^ ujawtiione w toku czyniiosci odbioto-w^ch i nadaj^ si? do usuni?cia,
Zama\daj^cy mbze odmowic dokotiania odbiora do czasu usuni?cia stwierdzoriych wad,
wyZiiaczaj^c jedttOcZestiie termin do ich usuni?cia;

2) jezeli Wady Zosfan^ ujawiiione w toku czynnosci Odbiorowych i nie nadaj^ si? do usuni?cia:

a) Zamawiaj^cy liioze odpowi'ednio obnizyc wynagrodzenie w opatciu o Zal:q,cZiiik nr 2 do umowy
-  jezeli stvderdzotie wady nie uniemozliwiaj^ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem;

b) Zatrrawiaj^cy nioze roZwi^zac liiMiow? oraz naKcZyc. kar? umown^ w Wysokosci okreslonej
w §12 ustl lit.a umowy lub ZaZ^dac wykoiiania ptzedmiotu umowy p5 taz dtii^ wyznacZaj^c
w tym celu odpowiedni tefttiin - jezeli stwietdzone wady uniemozliwiaj^ uzytkowanie pfzedmiotu

odbioru zgodnie z prZeZnaczeniem;
3) jezeU wady zostah^ Ujawmotte w okresie t?kojmi za wady i nadaj^ si? do usuni?cia, Wykonawca-

usunie je W tefmmie Wy^McZOpiym ptZez Zamawiaj^cegO.
■ 10. Zobowii^Zania z'tyttilu gwaranGji i r?kojnii za wady zobowiqzuje si? realizOwa6 WykonaWca.
Hi WsZeDde. zglOszenia (zawiadomienia) w raniach uprawnien gwarancyjnych Zamawiaj^cego b^dz

z tyfulu t?kojmi za wady Wynikaj^cych z niniejszej umoWy mog^ bye skutecznie przekaZane przez
Zamawiaj^cego za posrednictwem faksu na numer: lub poczty elektronicZnej na adres e-mail:

Fakt otrzymania zgloszenia Wykonawca obowi^zany jest natychmiast potwierdzic
za posrednictwem faksu na numer Zamawiaj^cego; lub poczty elektronicznej na adres

e-mail Zamawiaj^cego: O kazdej zmianie numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej
Wykonawca jest zobowiq^zany niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego (na pismie lub faksem lub

elektronicznie), pod rygorem uznania zgloszenia dokonanego na kontakty podane w zd.l za
skuteczne.

12. WsZelkie kOsZty w toku wykonywania zobowiqzan z tymlu gWaraiicji b%dz r?kOjmi za wady, w tym
zwi^zane z wymian^ lub napraw^ usuni?ciem wad (w szczegolnosci koszty rOboCizny, materialow),

w tym z ewentualnym tiansportem, instalacjq, ponosi Wykonawca.

13. Co najmniej na 30 dni przed uplywem okresu gWarmcji i r?kojmi za wady przedmiotu umowy,
na wniosek Zamawiaj^cegO, Strony zobowi^zuj^ si? dokpnac sprawdzenia stariu technicznego
przedmiotu umoiwy. Konkremy termin odbioru wskaze Zamawiajq.(^ informujq.c o tym pisemnie

Wykonawc?. Z ww. czynnosci Strony sporz^dz^ stosowny protokot z ogl?dzm, przy uwzgl?dnieniu
postanowien usf.1-13 liitiiejszego paragrafii.

§12

Katy umowne

1. W przypadku nieWj^konania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiqzuje si?
zaplacic Zamawiaj^cemu nast?puj%cq, kar? umown^:

a) w Wysokosci 5% wjmagrodzenia brutto okreslonego w §7 ustl umowy, jezeli Zamawiaj^cy rOzwi^ze

umow? z pirzyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniaj^ce rozwiq^zanie

umoWy rozumiec nalezy razE^ce naruszenie postanowien umowy przez Wykonawc?; za raz^ce

naruSzenie postanowien umowy w szczegolnosci moze zostac uznana kOniecznosc wielokrothego, tj.

wi?cej niz dwuktomego dokonania bezposredniej zapiaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy przez Zamawiaj^cegO lub koniecznosc dokonania takiej zapiaty przez Zamawiaj^cego

na sum? wi?ksz^niz 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ustl umowy.

b) w Wysokosci 300,00 ZtOtych za kazdy dzien opoznieuia w stosunku do terminu wynikaj^cego Z §3
ustl umo\yy. Jezeli opoznienie przekroczy 30 dni Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc

skorzystania z prawa do rd^wi^zania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej okreslonej

w Ust. 1 lit a;
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c) wwysdkosci 100,00 ztotycli za kazdy dzien opoznienia w stosutiku do kt6regOkol\)dek ,z tertnindw
w tarnaeh gwatancji lub rekojffii za wady, wyznaczonego Wykonawcy na podsta-wie §11 idniejszej
umowy;

d) w Wysokosci StiOjOO zl za kazdy ptzypadek btaku zaplaty lub nieferminowej zaplaty WynagrOdzenia
naleztiego podwykOnaWcom lub dalszym podwykotiaWcom;

e) W wysokosci 100,00 zl Za kazdy pzzypadek nieptZedlozeiiia dp zaakceptowania projektu Pmowy
0 podWykOnawstwo, ktoirej przedmiotfem rbboty budowlane, lub projektu jej zmiaiiy;

f) W wysokosci 10P;00 zt Za kazdy pfZypadek tiieptzadlozenia posWiadcZonej Za zgodnosc
Z Oryginialem kopii uino'^ o pOdwykohawstwo lub jej Zmiany;

g) W Wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonaw$twO w zakfesie
terminu zaplaty (§2 ust.ll) Wymaganej pfZez Zamawiaj^cegO;

h) w wysokosci 500;00 zi za kazdy przypadek dopusZcZenia do wykonyWania robot budoWlanych
Objptych prZfedmiOtem umowy innego podrniom niz WykOnawca lub zaakceptowany przez
Zamawiaj^cego podwykonawca sMerowany do ich wykonania Zgodnie z Zasadami okreslOnymi
umow^

i) w wysokosci 200j00 zi za kazdy dzien niezatrudniania W oparciu o umoWp o pracig danej osoby
Wykonujjtcej cZynnosci, co do ktorych prZednuotoWa umowa Wymaga zatrudnienia na podstawde
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

j) W wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opoznienia w ptzedlOzeniu w terminie doktunentow,
o ktbSycK liiOwa W §3 usf.l2 lit. a, b lub c, bq,dz za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w. terminie
Wyjasnien, o ktorych mowa w §3 ustl2 litd;

6.

W przypadku, gdy wysokosc naliczonych kar umownych z tytulow, o ktorych mowa w ust.1 lit. b-j
osiqgnie 5% Wynagrodzenia umOwy, o ktorym mowa W §7 uSt.1 umowy, ZamaWiaj^cy jest uprawniony
do foZwii^zaiiia umowy oraz naUczetiia dodatkoWo kary umownej w Wysokosci okreslonej w ust. 1 lit
a.

Termin zaplaty kary uniownej wynosi 14 dni od drda skutecznego dorpcZenia Stronie WeZwania
do zaplaty. W razie opoznienia z Zaplaty kary umoWHej Strona uprawttiona do otrzymania kary
umownej moze z^dac odsetek ustawoWych za kazdy dzien opoznienia. W raZie opoznienia w zaplacie
kary, Zamawiajaty moZe potradc nalezna mu karp, jak ro-wniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej
naleznosci WykonaWcy, jaka ma on w stosunku do Zamawiajacego (w tym w szczegolnosci
z Wynagrodzenia).
Zaplata kary prZez Wykonawcp lub pottaceni'e przez Zamawiajacego kwoly kary z platnosd naleznej
WykonaWcy nie ZWaliiia Wykonawcy z obowiazku ukohczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowiazah wynikajacych z umowy.
W sytuacjach opisanych w ust.1 lit. e,f,g Zamawiajacy nalicZa karp umowma oraz wyZnacza Wykonawcy
dodatkowy termin do przedlozenia wymaganych dokumentow lub do dokonania Wymaganej Zmiany.
W przypadku nieprzedlozenia dokumentow lub niedokonania zmiany w wyznaczonym termime
Zamawdajacy po raz kolejny nahcza kary umowne zgodnie z ust.1 lit. e,f,g.
W przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych obj^tych przedmiotem umowy
innego podmiOtu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okredonymi umowa, Zamawiajacy nalicza kar?
umowna zgodnie z ust.1 lit. h oraz Wzywa Wykonawc? do usuni?cia takiego podmiotu w wyznaczonym
terminie. W przypadku nieusuni?cia w tym terminie Zamawiajacy nalicza ponownie kar? umowma
zgodhie z ust.1 lit. h oraz ponownie wzywa Wykonawc? do usuni?cia.
Zandawiajacemti przysluguje praWo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy
zaStrzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.

18
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8. Rdzwi^Zaifiie uDtid-wy w przj^ac^ach, o ktorych mdwa w niniejszej umowie, nast^puje z chwil^ zloZenia
Wykdfiawfcy piseinnego os^adczenia o rozwiqzaniu umowy ze wskazaniem przyczyhy roZwi^zania
umowy. W prZypadku rozwi4.zania limowy Zama\waj^cy zachowUje prawo do rOszczen z tymiu
gwaraAcji i rgkdjmi zn -wzdf do prac dotychczas wykonaUych.

9. Zawieszeiiie tefminu wykdnauia umowy zawiesza bieg opoznienia i nalicZania z tego tymlu kar
umowhycb.

10. W przypadku zbiegu podstav^ do rozwiq^zania umo^ i nalicZenia katy umownej okresloflej w ust. 1
lita nimejsZegd paiagtafu, Zaifla^aj^ty^ moze skozzykac tylko z jedtiej podsta^ do uaUcZema katy
z tymhi fozwi^zama umd\(^.

§13

Wykdiiawca p'dndsi odpowiedzialnosc za szkody powstale po sttonie Zamawiajacego, jego pracoWnikow
lub osob ttZecich w zwi^Zku z realizacj^ umowy. W teraiinie do 3 dni Hcza;c dd dtiia zawatcia umoWy
Wykonawca dbowiazafiy jest przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy zawatcie
ubezpieczenia w Zaktesie odpowiedzialnosci cywilnej z tytuiu prowadzonej dzial^osci i posiadanego
mienia; OC wirnid zawierac tdzszetzetiie OC za podwykotlawcow, jezeli Wykona\i(rca bgdZie korzystai
Z podwykoflawcow ptZy realizacji Zamowienia.

§ 14

tJmdwa o zachdwaBiuipoufiiosGi w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy Ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonatvcy

nadzdruj^ce umdw?, a takze majs^ce bezpdsrediii dost^p do urZ^dzen, pomieszczen Zamawiaj^cego

W zwi^zku z realizacji riiniejsZej umoWy, w tym w okresie realizowania zobowiizan z tymlu gwarancji

i r^kojmi za wady, ZObowiiZane si do zachowania w tajemnicy wszelkich iiifdrmacji poiifiiych dotyczicych

ZamawiajiCego, w tym techiiiczdych, finansowych, handlpwych, prawfiych i orgatiizacyjnych, danych

osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, lozyskatiych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form

pfzekazafiia tych infoffiiacji oraZ ich zrodla. Wykonawca ddpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez

przez osoby i podmioty, ktotymi, posluguje si? wykonujic obowiizki wytiikajiCe z niniejszej umowy

(np. podwykonawCy). Odpowiedzialnosc za namszenie po-«yzszych nakazow spocZywa na Wykonawcy.

Pdwyzsze kwestie uszczegolawia zaWarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanowiica zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informaCji poufnej, a takze nieziozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowatiia

pOufnosci, o ktorym motva w UmoWie o zachowaniu pOUfnosci w NFZ, w symacji, gdy zachodzq,

przesianki do zlozenia takiego Ostdadczenia, uprawnia Zamawiajicego do naliczenia Wykonawcy kary

umownej w wysokOsCi i na zasadach wskaZanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do

pOwiadomienia stosownych organow. Wz6r Oswiadczenia o zobowiizaniu do, zachowania poufnosci

stanowi zalicznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiajicego ZoboWi^zane sq, do zachowania W tajemnicy informacji Zastrzezonych

prZez WykdnaWc? jako tajemnica przedsipbiorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych

w obowiiZujicych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekaZania tych

informacji oraz ich zrddla.

§15

Pbstano^eiiia koncoWe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicZnego w trybie przetargU

nieogranicZonego, zgpdnie z Ustaw^ z dnia 29 stycznia 20041. Prawo zarnowien pubKcz'nych.
2. Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy wymagac b?dzie formy pisemnej pod lygorem

niewaznosci, z UwZgl?dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie-
3. Przez dni, o ktortch mpwa ,w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni k^endarZowe. Przez dni
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robpcze, d ktoitych mowa w niniejszej umdwie, nalezy rozumiec dni od poniedziaiku do pi^tku, Za
"wj^^tkiem przypadajacych na iiie dni ustawdwo wolnych od pracy. ■

4. W spirawach nieuregialowMyeh niniejszej tundwie stosuje si? przepisy PraWa.zanaowien publicznych
draz Kodeksu cy«dlnego.

"5. Sprawy spdftie b?dj[ rozpatiywane przeZ S^d wlasciwy dla siedziby Zamawiaja^cegd (JikatoM&e). ,
6. Uindw?:niniejsZ^ spdlzldZdfid w trZech jednobtznua<7ch egzemplarZach, z czegd jeden, egzdniplaiz

dttzymuje Wykdnawca, di<?a egzemplarze otrzymuje Zaftia'wdaja.cy.

WYKONAWCA

■ v?;

KIEROWMCK ■ ■
DziahiPlacnwama-i Aaaii?. Ekonomicznych

'Slaslciegb Oddziaiu Wojewodzkiego
Narodowego Fradiiszu Zdroyvia w ICatowicach

;  Publw^

' Narodowfejid ■

rtosz Kama

aWwnyKsJ^o^yy...'flO«d» Wojew6(bkiegO. . ,a^Pjind^^Kdrowia w.Katowicach
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O ZACHOWANIU POUFNOSCI WNFZ

zawarta yi dniu w Katowicach pomi§dzy:

Narodowym Fuhduszern Zdrdwia - 6l^skim Oddziatem Wdjewodzklflri z Siedzib^
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanyhn przez;

- iSl^skiego Oddziatu Wojewodzklego Narodowego Funduszu ZdroWla,
w imieihiu ktorego dziata: na podstawie pethomocnlctwa nr

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

z sledzib^ w adms: , wplsartym do

prowadzonego przez pod nurnerem

/jezeli dotyczy/,

NIP: , REGON: wysoko§6 kapltalu zaktadowego:

dotyczy/,

w iniieniu ktOrego dziala:

^  , zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nasf§puj£[Cej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia ...., ktdrej przedmioterii jest

robota budowlana - prace remontowe na poddaszu I klatce schodowej budynku

delegatury SOW NFZ w Cz^stochowle przy ul. Czartorysklego 28, zwanej dalej „umow^

podstawowsj", Strony w celu wlasdwej ochrony danych poufnych udost^pnlanyCh

wzajemnie w trekcle reaiizacjl umowy podstawowej postanawlaj^, Co nast^puje:

§1

liekroc w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnfOrmacje Poufne" oznaczaj^ one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie infOrmacje lub dane, na pismie tub zapisane

w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dzialalnosci Zamawiaj^cego lub

przedsi^wzl^c Zarnawlaj^Cego zwiqzanych z reallzacjqi urhowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwi^zku z

reaiizacjl umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiaj£[cego, ktore zostaly utrwalone w uzgodnjonej przez strony formle.

Nie Stanowi^ Informacji Poufnej, informacje, ktOre w dacie ich ujawnienia sq

powszechnie znane lub jawne.

§2

,1. Z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiqzuje si§ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaieznie

od formy, wjekiej zostaly rriu przekazane;

na 1 z 5
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2) wykorzystywania Informacjj Pdufnych wy^cznie na uZytek prowadzonej

v\/sp6fpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) Zapawhiehia ddpOwiedh i OeZpiecZhego sposobu przechewywania wszystkich

uzyakahyGH Inforfpadji Po w czasie, gdy znajduj^ si$ one w posladaniu
WykOnawoy;

4) ujawhienia Infofmacji Poufnyeh wyt^oznie osobom bior^oym udziat

w realizaoji umowy podstawowej ze etfony Wykonawcy, ktorym informacje te

niezb^dhe dia prawidtowej realizacji umowy podstawowej:

5) poinformowahia os6b, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 nrniejszej umowy,

0 poufriym charakterze udost^phianych i przekazywanych im rnformacji pOufnyGh,

pouczehia ich w sprawie traktowania tych Informacji jako poufnyeh oraz odebfahia

od tyoh osob oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 urhowy 0 zachowahiu

poufnoiGi;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwieiokrotniania InformaGji Poufnyeh

w jakikolwiek sposOb, chyba zo wGzesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie

na takq ezynnosG pisemna zgoda lub dokohanie ezyhnosei jest obiektywnie

niezb^dne W zwiqzku z realizaejq umowy podstawowej. Zamawiaj^ey zobowiqzuje

si§ do ujawniehia informacji Poufhych na potfzeby realizacji umowy podstawowej

osobom biorqcym udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,

ktOre okaz^ upowaznienie Zamawiaj^cemu do udziaiu w realizacji umoWy

podstawowej; .

7) na pisemhy wniosek Zamawiaj^cegO lub w przypadku zakohczenia wspoipracy,

niezwiocznego zwfocehja Zamawiaj^cemu lub zhiszczehia na wiasny koszt

wszelkich materiaiow zawieraj^cych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami b^dqcymi, w posladaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia

materiaiOw winien uzyskac pisemn^ akceptacj^ Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowi^zkow dOtycz^cych Informacji

Poufnyeh, o ktOrych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapiaci Zamawiajqcemu

kar§ umown^ w WysOkosci 5.000,00 ztotych /siowhie: pi^c tysi^cy 00/100 ziotych/

za kazdy przypadek ujawhienia Informacji Poufhych, ha Z^dahie Zartiawiaj^cego,

w termihie do 14 dni licz^c od daty otrzymahia wezwahia do zaptaty kary umowhej.

3. Osoby biorqce udziai w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy

(niniejsze obejmuje wszelkie osoby wyst^pujqce po stronie Wykonawcy, w tym

rownieZ podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie

zobowi^zujqce ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnyeh - wediug wzoru

okreslohego w zal^czniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia

Wykohawca zobowi^zuje si§ zibZyc Zamawiaj^cemu przed przyst^pieniem do

faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob^. Obowi^zek powyzszy

dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cych czynnosci zwiqzane z wypeinianiem

a 2 z 5
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zoboyvi^zah WykofiawiGy z tytulu gwarancji i r^kojitii za wady pfzedrriiotu umowy
podstawowej.

4. W przypadku niezfffizenia ZdmaWiaj^cemu oswiadczenia, o ktdrym mpwa w ust.3,
Wykohawda zaptaQi Zamawiaj^demu tytutem kary umowifiej kwot^ 1.000,00 ztbtycH
/stownie: jeden tysiqc 00/1 GO ztotych/ za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. L^dzna vA^sdkcjsc kat umownydh, o ktorych mowa W ust. 2 i ust.4 niniejszego

pafagrafu, hie meze przekroczyc wysokosdi 50% /stownie: pi^ddziesi^t procent/

wyhagrddzehia catkdwitegd bruttd wskazanego w §7 ust.1 umcwy podstawowej.
6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dddhodzenia, ha zasadadh ogolhydh,

odszkodowania za zawihiohe wyt^czhie przez Wykohawc^ ujawhiehie InformaGji

Pdufhydh, w wyscikdsdi przewyzszajgcej kar^ umown^, w przypadku, gdy szkoda

pcihiesiona przez Stroh? poszkoddwah^ z tego tytutu, przekradza wysokosc kary

umowhej, o ktorej mdwa w ust.2 lub w ust.4 hihiejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykohawcy wobec Zamawiaj^cegd przez caiy

czas trwahia umowy podstawowej, jak rowhiez po jej zakohczeniu lub wygasni^ciu,

a takze w okresie gwarahcji i r^kojmi, bez wzgl^du ha podstaw^ prawh^ (tak

kontraktow^, jak i deliktow^) i przyczyh^ tej odpowiedziaihOsdi, ogranidzoha jest do

szk6d rzedzywistydh. Ograniczenie i wyt^dzehie odpowiedziainosci nie dbejmuje:

a) przypadkdw wyrz^dzehia szkody z winy umyslnej;

b) ihnych przypadkow dkrestonych bezwzgl§dhie obowi^zuj^oymi przepisami prawa.

8. Ewentualnl Podwykohawdy umowy podstawowej lub daisi Podwykonawdy winni

zostac zobowi^zani przez Wykonawd§ do przestrzegania zobowi^zah wynlkaj^cych

z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zahia okredlone w §2 nie majq zastosowahia do Informadji Pdufhydh, ktorych

ujawniehie wymagahe jest od Wykonawdy na mody obowi^zuj^cydh przepisow

prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du bqdz

innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informadji Poufhydh,

niezwtodznie zaWiadomi na pismie Zamawiaj^cego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy obowi^zuj^cych przepisow prawa, wezwania sgdu

lub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informadji Poufhydh, b^dzie

uprawniohy do ujawnienia Informadji Pdufnej wyt^cznie w zakresie wymaganym

prawem oraz zobdwi^zany do podj^oia wszelkidh uzasadnionydh §rodk6w maj^dych

na celu upewhienie si^, ze Informadje Poufne s^ traktowane jako poufhe.

§4

Wykonawda ponosi odpowiedzialhosc za przestrzeganie postanOwieh niniejszej umowy

przeZ swoidh pradownikow b^dz inne osoby, ktore bgdq zaangazdwane w proces
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reali2acji umdv\^ pb'dstawovyisj po. stronie Wykonawdy (w tynri takze za podwykonawcow
i dalszych pddwykohawcQw).

§5
Nihiejsza uitidvva zdstaje zdwarta na dkras obdw/i^zyvvania umowy pddatawbwej, ztym
zd zobdlri^zapie dd zadhdwania tajertinidy i pdufhdsdi Inffdrmacji Poufnydh
i ddpGWiddzialndsG z tego tytul^ pozostaj^ w mocy takze po wygasnibdlu nlniejszej
umov^ draz umov^ podStawowej, nie wyt^dzajq^c okrdsu gwarahoji i rbkojmi za wady
przedmidtu umowy podstawdwdj.

§6

Wykdhawca potwierdza i wyraza zgodb na td, ze nie b^dzie uprawnidny dd nabydia
zadnydh praw dd InTdrmadji Pdufhydh przekazanydh przez Zamawiaj^degd lub dd hiego
uzyskanydh.

|7
1.

2.

Strony poddaj^ pod rdzstrZygnibdie spordw powstatyoh na gruhdid nlniejszej umowy,
wtasdiwemu miejscowd ze wzgl^du na siddzib^ Zamawiaj^ddgd si^dowi

powszddhnemu.

Do wszystkidh kwestii nieuregulowanyoh w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie

w szdzdgolndsdi przepisy kodeksu oywilnego oraz inne obowi^zuj^ee przepisy

prawa.

§8

Zmiahy niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pdd rygorem niewazndsdi.

§9

ZaiqdZnikiem dd niniejszej umdwy jest OswiaddZdnie d Zdbowiqzaniu do zaohdwania
pdufnosdi, ktord stanowi jdj intdgraln^ dz^so.

§10

Ninidjsza umowa sporz^dzdna zostata w trZddh jddndbrzmi^dydh dgzempiarzadh,

z dZdgo dwa dgzdmplarzd otrzymuje Zamawiaj^oy, jdddn dgzdmplarz dtrzymujd

Wykdnawda.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

JiPM'.

rtosE Kan/a

KIEROWNIK ,
gtycji i 2ara6wieft Pubhcznych
lOddziatuWojew6dzkiego

Zdrowia w Katowcach
Strona 4 z 5
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Zaiaiczrtik do Um6V\^ o zachoWahiu goufnosci w NFZ wz6r Oswiadczehia

(imi^ i riazwisko)

(nr

OSWIADCZENIE

o Zobowr^zaniu do zachowania poufnOi^ci

Ja nizej podpisany, reprezeh^^^^^^ w dniu .. WykonaWG^ pbdezas
realizabji umowy lia robots budowlan^ - prace ramohtpwe ha ppddaszu i klatce
sGhodowej budyhku delPgafury NFZ w CzpstoGhowie przy ul. dzartoryskiegd 28,
z uwagi na udostppnianie IriforfnaGji PoufnyGh, zobowipzuje sip do:

1) zaGhowania w tajerhhlGy wszystklGh InformaGji PoufnyGh uzyskanyGh podGZas
reaiizaoji umowy podstawowej w przedmiOGie jak Wyzejj hidZaleznie od formy,
w jakiej zbstaty ml prZekazane;

2) wykbrzysitywania IhfbrmaGji PbufnyGh uzyskanyGh podGzas realizaGji , umowy
podstawbwej, 0 ktbrej mowa w pkt 1, wytpGznie w celu realizaGji umowy.

Wyrazam zgodp na przetwarzanie molGh danyGh osobowybh zawartyGh w niniejszym
oswiadGzehiu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwipzane z realizaGjp
umowy.

MiejsGowosb, data Czytelhy pod pis

KOOjiX, ■
®go Zy-i. .

ate Wi
IV i; i5u;wir



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIAIODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Robota budowl^na - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku
delegatury SOW NFZ w Czfstochowie przy ul. Czartoryskiego 28

I. Pfzedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycz^ce wykonania i odbioru robot
budowlanych w obiektach SOW NFZ w Katowicach.

II. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zleceniu
i realizacji robot.

III. Zakres robot obj^tych specyfikacji - Kod Wspolnego Slownika Zamowien (CPV):

45000000-7 - roboty budowlane; 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynkow;
45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej; 45111300-1 - roboty rozbiorkowe; CPV
45442100-8 Roboty malarskie; 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej; 45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne

Robota budowlana - prace remontowe na poddaszu 1 klatce schodowej budynku

delegatury SOW NFZ w Cz^stochowie przy ul. Czartoryskiego 28 obejmujice:

I. Remont poddasza:

- demontaz drewnianej boazerii scian i podlogi,

- rozebranie scianek dzialowych (drewnianych),

- okladziny gipsowo-kartonowe,

- montaz izolacji cieplnej z welny mineralnej z plyt ukladanych na sucho,

- montaz plyt GK,

- montaz stolarki,

- montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych,

- dostawa i montaz klap p.poZ EIS120 ztopikiem,

- malowanie farbami emulsyjnymi wewn^trznych podlo;^ gipsowych.

II. Remont klatki schodowej:

- wymiana wykladziny podlogowej,

•  elastyczna wykladzina homogeniczna,
•  grubosc calkowita - min. 2 mm,

•  grubosc warstwy wierzchniej - min. - 2 mm,
•  klasyfikacja — obiektowe - Klasa 34,
•  klasyfikacja — przemyslowe - Klasa 43,
•  ci?zar calkowity - min. 2800 g/m2,
•  klasa palnosci -Bfl-sl,

'r



•  grupa scieralnosci - T : <= 2.00 mm3,
•  antyposlizgowosc - R9,

•  elektrostatycznosc < 2 kV,
- rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych,
- demontaz stolarki drzwiowej,

- montaz stolarki drzwiowej,

- posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres",

- okladziny schodow z plytek kamionkowych "Gres",

- cokoliki z kamieni sztucznych,
- dostawa i montaz balustrad schodowych,

- dwukrotne malowanie tynkow wewn^trznych scian fetrhq akrylow^ z przygotowaniem

powierzchni wg. wzomikaNCS-0510-Y30R,

- przesuwanie mebli biurowych i wyposazenia dla potrzeb wykonywania robot i ich
ponowne ustawienie,

- roboty porz^dkowo - czystosciowe po robotach malarskich,
- wywiezienie materialow poremontowych wraz z utylizacj^.

IV. Ogolne wymagania dotycz^ce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z specyfikacjq oraz
ustaleniami z Zamawiaj^cym, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Zabrania si? realizacji jakichkolwiek iimych robot nie obj?tych niniejsz^ umow^ bez odr?bnej
decyzji Zamawiaj^cego. Kazdorazowe odst?pstwo od powyzszych uzgodnien pozostaje

ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

V. Materialy

Zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego wszystkie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wiimy posiadac ;
-  certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazuj^cy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami

technicznymi,
-  certyfikat zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polsk^ Normq.

YI. Sprz?t

Na dzien rozpocz?cia robot Wykonawca zobowi^zany jest dysponowac maszynami oraz
osprz?tem gwarantuj^cymi wlasciwq jakosc robot.

VII. Warunki prowadzenia robot.

Zamawiajqcy umozliwia Wykonawcy wykonywanie robot budowlanych bfd^cych
przedmiotem niniejszej umowy w godz. od 7.00 do 19.00
w dni pracy SOW NFZ tj. od poniedzialku do piqtku,
W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest
wyeliminowanie lub istotne ograniczenie prac realizowanych przy pomocy
elektronarz?dzi, utrudniajqcych prac? i obshig? petentow Sl^skiego OW NFZ
(nadmiemy halas i zapylenie).

(sA
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-  Zamawiaj^cy w uzasadnionych przypadkach umozliwi wykonywanie robot
budowlanych w dni wolne od pracy SOW NFZ .tj. w sobot? i niedziel^. Wykonawca
powiadomi pisemnie Zamawiaj^cego z trzy dniowym wyprzedzeniem o koniecznosci
wykonywania prac w sobot? lub niedziel?,
W pomieszczeniach obj^tych szczegoln^ ochron^ roboty mogq bye wykonywane co
do zasady w godz. od 8.00 do 16.00, chyba, ze Wykonawca odpowiednio wczesniej
uzgodni z Zamawiaj^cym inne godziny wykonywania prac w tych pomieszczeniach.
Korzystanie z wody i energii elektrycznej przez Wykonawc^ robot wg protokolamych
ustalen z chwil^ przekazania frontu robot.

VIII. Odbior robot

Wykonawca zobowiqzuje si? i oswiadcza, iz wszystkie urz^dzenia, materialy oraz
inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy bfd^ fabrycznie nowe i w pelni
wartosciowe. Urz^dzenia, materialy oraz inne. elementy uzyte do wykonania
przedmiotu umowy musz^ odpowiadac, tam gdzie jest to wymagane, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadac
wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczeh, deklaracje
zgodnosci, atesty etc. Na z^danie Zamawiaj^cego Wykonawca obowi^any jest
niezwlocznie okazac do wgl^du wjnnagane dokumenty.

IX. Rozliczenie robot.

Rozliczenie wynagrodzenie Wykonawcy nast^pi w oparciu o kosztorys
powykonawczy na zasadach okreslonych we wzorze umowy.

iA



Slqski OW Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kdssutha 13, Katowice

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

Prace remoritowe w budynku delegatury - poddasze + klatka schodowa
. Cz^stochowa ul. Czartoryskiego 28
NFZ - Slqski OddzlafWojewddzki w Katowicach - Katowice ul.Kossutha 13

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokumeht zostat.opracowany przy pomocy programu
NORMAPRO;



remont poddasza przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razeih

1 Poddasze

1

d.1

KNR4-04

0404-07

Rozebranie;boazerii na scianach i sufitach poddasza wraz z weinq mineral-
ng

98.52

m2

m2 98.520

RAZEM 98.520

2

d.1

KNR 4-04

0405-01

Rozebranie drewnianych pod16g

91

m2

m2 91.000

RAZEM 91.000

3

d.1

KNR 4-04

0404-07

Rozebranie scianek dzialowych z dwoch warstw desek nieotynkowanych.

43.20

CM MCEE

43.200

RAZEM 43.200

4

d.1

KNR 4-01

0411-01

Wymiana elementow podlog.z desek - legary na podsypce

2

m

m 2.000

RAZEM 2.000

5

d.1

KNR 4-01

0627-04
Dwukrotna impregnacja grzybobojcza ball i kraw^dzlakow metodq smaro-
wanla preparataml solowymi
30

m2

m2 30.000

RAZEM 30.000

6

d.1

KNR 4-01

0820-03

Przyblcle do legarow ptyt OSB gr. 22 mm

91

MCCM EE

91.000

RAZEM 91.000

7

d.1

KNR-W 2-

02 1123-01

Posadzkl z wykladzin oblektowych elastyczna wyWadzlna homogeniczna
mln. gr. 2mm
91

m2

m2 91.000

RAZEM 91.000

8

d.1

KNR 2-02

0607-01

Izolacje z foil dachowej paroprzepuszczalnej

184

m2

m2 184.000

RAZEM 184.000

9

d.1

KNR 2-02

0613-03

Izolacje cleplne z welny mineralnej pozlome z plyt ukfadanych na sucho -
jedna warstwa gr. 15 cm
154+30

m2

m2 184.000

RAZEM 184.000

10

d.1

KNR 2-02

2011-01

Oktadzlny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta-
ibwych; rozstaw proflll nosnych 60 cm El 60 pom. PD-1
77

m2

m2 77.000

RAZEM 77.000

11

d.1

KNR 2-02

2011-04

Oktadzlny gIpsowo-kartonOwe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta-
lowych - dodatek za drugg warstw^ ptyt El 60 pom. PD-1
77

m2

m2 77.000

RAZEM 77.000

12

d.1

KNR 2-02

2010.08

SclankI dzlatowe GR z ptyt glpsowo-kartonowych na rusztach metalowych;
pokrycle jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkow 50 cm El 60
30

 33ot•to

30.000

RAZEM 30.000

13

d.1

KNR 2-02

2011-04

Oktadzlny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta
lowych - dodatek za drug^ warstw? ptyt El 60 pom. PD-1
30

m2

m2 30.000

RAZEM 30.000

14

d.1

KNR 2-02

2011-01

Oktadzlny gipsbwo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta
lowych; rozstaw proflll nosnych 60 cm pom. PD- 2 1 PD-3
77

m2

m2 77.000

RAZEM 77.000

15

d.1

KNR 2-02

2010-08

SclankI dzlatowe GR z ptyt glpsowo-kartonowych na rusztach metalowych;
pokrycle jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkow 50 cm pom.
PD - 21PD - 3

13

m2

m2 13.000

RAZEM 13.000

16

d.1

KNR 2-02

0613-03

Izolacje cleplne 1 przeciwdzwi?kowe z wetny mineralnej pozlome z ptyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa wypetnlenle scianek dzlatowych z
ptytGK
45

m2

m2 45.000

RAZEM 45.000

17

d.1

NNRNKB

2022013-04

Gtadzle gipsowe 1-warstwowe na scianach grubosc 3"mm) na ptytach glp-
sowych El 60
50

m2

m2 50.000

RAZEM 50.000

/! Norma PRO W rs/aWAO Nr seryjn
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remont poddasza przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem

18

d.1

NNRNKB

202 2013-04

Gladzie gjpsowe ,1-warstwowe na scianach grubosc 3-mm) na plytach gip-,
sowych
50

m2 -

m2 50.000

RAZEM 50.000

19

d.1

NNRNKB

202 1134-

0202

Gruntowanie podtozy

200

m2

m2 200.000

RAZEM 200.000

20

d.1

KNR 2-02

1505-03

Malowanie farbami.emulsyjnymi wewn^trzhych podtozy gipsowych 2-krot-
ne

200

m2

m2 200.000

RAZEM 200.000

. 21

d.1

KNR 4-01 .

0354r04

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzctini do 2 m2

5

szt.

szt. 5.000

RAZEM 5.000

22

d.1

KNR 2-02

1204-03

Drzwi stalowe przecivypozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 El 60

2. .

m2

m2 2.000

RAZEM 2.000

23

d.1

KNR 2-02

1203-01

Dtzwi stalowe petne.o powierzchni do 2 m2

4

m2

m2 4.000

RAZEM 4.000

24

d.'l

KNR 2-17

0131-02

analogia

Dostawa i montaz klapy p.poz. EIS120 z topikiem sr. 200

2

szt.

szt. .  2.000

RAZEM 2.000

25

d.1

KNR 4-01

0108-05

Usuni^cie z.budynku materiatdw poremontowych
Krotnosc = 2

3.6

m3

m3 3.600

RAZEM 3.600

26

d.1

KNR 4-01

0108-09

Wywiezienie materiatow poremontowych samochodami skrzyniowymi na
odiegtosc do 1 km
3

m3

m3 3.000

RAZEM 3.000

27

d.1
KNR 4-01

0108-10

Wywiezienie materiatow poremontowych samochodami skrzyniowymi - za
kazdy nast^pny 1 km
Krotnosc = 10

3

m3

m3 3.000

RAZEM 3.000

28

d.1 kalk. wlasna

Utylizacja

3

m3

m? -  3:000

RAZEM 3.000

2 II pietro
29

d.2

KNR 4-01

0818-05

Zenwanie posadzki z tworzyw sztucznych

65

m2

m2 65.000

I^EM 85.000

30

d.2

KNR 4-04

0804-02

Rozebranie balustrad z ksztattownlkow staiowych

17

m

m 17.000

RAZEM 17.000

31

d.2

KNR 4-01

0354-04

Wykucie z muru oscieznic drevynianych o powierzchni do 2 m2

1

szt.

szt. 1.000

RAZEM 1.000

32

d.2
KNR 4-01

0313-02

Wykonanie przesklepieh olworow w §cianach zxegiet^ z wykuciem bruzd
dia belek

0.2

m3

m3 0.200

RAZEM 0.200

33

d.2

KNR 4-01

0313-05

Wykonanie przesklepieh otworow w §cianach z cegiet, dbstarczenie i obsa-
dzenie belek

1.5

m

m 1.500

RAZEM 1.500

34

d.2

KNR 4-01

0313-07

Wykonanie pizesklepieh otworow w scianach z cegiet, obmurowanie belek

1.5

m

m 1.500

RAZEM 1.500

dux

r
Norma PRO W^l
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remont poddasza przedmiar PRZEDMIAR

Norma P

Lp. Ppdstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

35

d.2

KNR4-01

0203-01

Wykonanie poduszek betonowych wokol beiek stalowych

0.2

m3

m3 0.20

RAZEM 0.20

36

d.2

KNR4-01
0329-03

Wykucie otworow w scianach z cegiel dia otworow drzwiowych zaprawa
wapienria lub cementowo-wapienna, grubosc ponad 1/2 cegty
0.54

m3

m3 0.540

RAZEM 0.540

37

d.2

KNR 4-01

0705-0302

Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii III na zamurowanych bruz-
dach na murach z oegiel lub scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane ceglq lub dachowkg, pas do 50"cm
(2.10+1.1+2.101*3

m

m 15.900

RAZEM 16.900

38

d.2

KNR 4-01

0705-0202

Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii Hi na zamurowanych bruz-
dach na murach z cegiel lub scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegtq lub dachowk^, pas do 30"cm
(2.10+1.10+2.101*3

m

m 15.900

RAZEM 16.900

39

d.2

KNR 4-01

0705-0102

Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii III ha zamurowanych bruz-
dach na murach z ceglet lub scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegt^ lub dachowkq, pas do 15"cm
(2.25+1.28+2.251*2

m

m 11.560

RAZEM 11.660

40

d.2

KNR 2-02

1015-0101

Oscieznice regulowane

2.25+1.28+2.25

m

m 5.780

RAZEM 6.780

41

d.2

KNR 2-02

1017-02

Skrzydfa drzwiowe pfytowe.wewn^trzne, wewn^trzlokalowe, fabrycznie wy-
koriczone, 1 -dzielne petne, ponad 1.6''m2
2

m2

m2 2.000

RAZEM 2.000

42

d.2

KNR 4-01

082O-O3
Przybicie do podtog ptyt OSB gr. 15 mm

65

m2

m2 65.000

RAZEM 66.000

43

d.2

KNR-W 2-

02 1123-01

Posadzki z wyktadzin obiektowych elastyczna wykladzina homogeniczna
min. gr. 2mm
70

m2

m2 70.000

RAZEM 70.000

44

d.2

KNR 13-23

0601-01

Motaz progu ptaskiego

6

szt.

szt. 6.000

RAZEM 6.000

46

d.2

KNNR2

1301-04

Balustrady schodowe

17

m

m 17.000

RAZEM 17.000

46

d.2

NNRNKB

202 2810-

0401

Oktadzlny schodow z pfytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejo-
wych

24.80

m2 -

m2 24.800

RAZEM 24.800

47

d.2

NNRNKB

202 2806-

0501

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejo-
wych w pomieszczeniach ponad 10 m2

25

m2

m2 25.000

RAZEM 26.000

48

d.2

KNR-W 2-

02 1115-02

Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej

50

m

m 50.0

RAZEM 60.0

49

d.2

KNNR 3

0605-04

Dwukrotne malowanie tynkow wewn^trznych scian farbq akrylowq z przy-
gotowaniem powierzchni wg wzornika NCS-0510-Y30R
50

m2

m2 50.000

RAZEM 60.000

50

d.2

KNR 4-01

0106-05

Usuni^cie z budynku materiatdw poremontowych
Krotno§6 = 2

3.6

m3

m3 3.600

RAZEM 3.600

51

d.2

KNR 4-01

0108-09

Wywiezienie materiatow porernontowych samochodami skrzyniowymi na
odIegtoSc do 1 km
3

m3

m3 3.000

-4-
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remoht poddasza przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. . Poszcz . Razem

RAZEM 3.000

52

d.2

KNR 4-01

0108-10

Wywiezienie materiatow poremontowych safnochodami skrzyniowymi - za
kazdy nast^pny 1 km '
Krotnosc = lO

3

m3

m3 3.000

RAZEM .  3.000

53

d.2 kalk. wlasna

Utylizacja

3

m3

m3 3.000

RAZEM 3.000

'-r

0^
Norma PRO Wersja MrBeryjny: 8454 U2ytk(
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Rys.:

Inwestor:

Autoi^:

Pfojektowal:

Opracowal:

WYKA2 POMIESZCZEI^
Numer Rodzaj pomieszczenia Rodzaj podtogi

2/01 'Komunikacja P'fytkt cercm.

2/02 WC Pfytkl ceram.
2/03 Pomleszczenle biurowe Gumolit

■ 2/04 Biuro kierownlka Gumollt

2/05 Sekretariat Gumolit

2/06 Pomieszczenie biurowe Gumollt

2/07 Pomleszczenle socjalne Gumolit

2/08 WC Ptytki cercm.

RZUTPI^TRA

NFZ, uK Czartoiyskiego, 42-200 Cz?stochowa

Narodovvy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojewddzki w Katowicach,
ul. Kossutha

Imi? i'nazwisko Nr uprawnien Podpip
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Aiitoizy:

Projektpwah

Opracowal:

RZUTPODDASZA
j ̂ata:

NFZ, ul. Czartoryskiego, 42-200.Czfstochowa

Narodowy Fundusz Zdrowia, Slgski Oddzial Wojewddzki w.Katowicach,
ul.'Kossutlia,

Imif i nazwisko l^r uprawiiieii


