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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

USLUGA SPRZ4TANIA W OBIEKTACH SL^SKIEGO ODDZIALU

WOJEWODZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

- ZAMOWIENIE PODZIELONE NA PAKIETY-

zat^cznikami do niniejszej SIWZ sq:

1. formularz oferty pakiet I

2. formularz oferty pakiet II

3. formularz opis.przedmiotu zam6wienia pakiet I

4. formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet II

5. formularz kalkulacja cenowa pakiet I

6. formularz kalkulacja cenowa pakiet II

7. formularz wykaz ushig pakiet I

8. formularz wykaz ushig pakiet II

9. formularz wykaz urz^dzen pakiet I

10. wzor umowy (pakiet I/pakiet 11) wraz z zal^cznikiem nr 5 do umowy (wz6r Umowy o zachowaniu

poufhosci w NFZ)

11. wzor informacji, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (pakiet I)

12. wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp (pakiet II)

13. wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp (dla pakietu I i 11)

14. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa (pakiet I)

15. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa (pakiet II)
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Nr zam6>viema: 28/pn/2018

I. Nazwa (firmaY oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fimdusz Zdrowia, §l^ski Oddziai Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapubliczae@jifa-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfa-katowice.Dl.

n. Trvb udzielenia zamdwienia

Post^powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwied publicznych (j.t. Dz.U.2018.1986 ze zm.).

Rodzaj zamdwienia: usluga.

Numer postfpowania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 28/pn/2018. Wykonawcy

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

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takZe „SIWZ" mowa jest p "pzp",
nalezy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwied publicznych. Ilekroc w „SIWZ" mowa

jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumied Sl^ski Oddziai Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub ^l^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" naleZy przez to rozumied dni
kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz4dzeniu Ministra
Rozwoju w sprawie dokumentdw" naleZy przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze Z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz.U.2016, pdz. 1126 ze zm.).

in, Qpis przedmiotu zamdwienia fpakiet I i oaklet III

1. Przedmiotem zamdwienia jest ^wiadczenie ushigi sprz^tania w obiektach l^l^skiego Oddziahi Wojewddzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z podzialem _ na dwie cz?§ci (pakiety) z dopuszczeniem skladania ofert
czfSciowych, zgodnie z zasadami okreSlonymi w SIWZ, w tym w formularzti opis przedmiotu zamdwienia na dany
pakief oraz we wzorze umowy (pakiet I/pakiet 11).

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien fCPVl:

Ushigi sprz^tania biur 90.91.92.00-4

Ushigi sprz^tania 90.91.00.00-9

Ushigi sprz^tania budynkdw 90.91.12.00-8

Ushigi czyszczenia okien 90.91.13.00-9

Ushigi czyszczenia ppjemnikdw na odpadki 90.91.80.00-5.

Pakiet I: ushiga sprzqtania obiektu Sl^skiego OWNFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
- od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 16.00 do 7.00 (po ppuszczeniu pomieszczen przez pracownikdw
Zamawiaj^cego), za wyj^tkiem pomieszczen szczegdlnych [zostan^ wskazane przez Zamawiaj^cego przed
zawarciem umowy], w ktdrych ushiga sprz^tania winna byd wykonywana wyl^eznie podczas obecno§ci
pracownikdw Zamawiaj^cego, tj. od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 8,00 do 16.00.

Pakiet 11: ushiga sprz^tania obiektdw Delegatur i Sekcji Obshigi Ubezpieczonych Sl^kiego OW NFZ:

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

- sprz^tanie Sekcji Obshigi Ubezpieczonych - od poniedzialku do pi^tku w godz. 8.00 do godz. 16.00.

Obiektv/lokalizacie obiete pakietem II:

1) Bielskd Biala, ul. Karpacka 24 (delegatura)

2) Cz?stochowa, ul. Czartoryskiego 28 (delegatura)

3) Piekary ̂ l^skie, ul. Ko^ciuszki 22 (delegatura)
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4) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (delegatura)

5) Sekcja Obshigi Ubezpieczdnych w Chorzowie, ul. Katowicka 105, Chorzdw,
6) Sekcja Obshigi Ubezpieczouycb w D^browie Gdrniczej, ul. Kardynala Stefana WyszyAskiego 1, D^browa

Gdmicza,

7) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7, Gliwice,
8) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Klobucku, ul. 11 Listopada 5a, Klobuck,
9) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A, Sosnowiec,

10) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Zabrzu, ul. Sl§czka 20, Zabrze,

11) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Zywcu, ul. Dworcowa 23, Zywiec.

»Ushiga sprz^tania w obu pakietach dotyczy pomieszczen znajduj^cych si? w budynkach, w ktdrych Zamawiaj^cy

prowadzi swoj^ dzialalno^d statutow^.

1.1. W formularzu opis przedmiotu zamOwienia odpowiednio pakiet I i pakiet II zamieszczono informacje na temat
obiektOw (budynkOw, pomieszczen), w ktOrych b?dzie si? odbywalo sprz^tanie, maj^ce ulatwid Wykonawcy

przygotowanie oferty na dany pakiet oraz skalkulowanie ceny na dany pakiet.

1.2. Wykonawca zobowi^zany jest realizowad zamOwienie w sposOb zgodny z ustaw^ z dnia 27.08.1997 r.

0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepehiosprawnych (j.t.Dz.U.2018.511 ze zm.).

1.3. W zwi^zku z tym, iz niniejsze zamOwienie jest zamOwieniem zastrzeionym w rozumieniu art. 22 ust.2 pkt 1

pzp, Wykonawca zobowi^zany b?dzie w sposOb ci^gly w calym okresie realizacji umowy - a nie tylko na

etapie post?powania o udzielenie zamOwienia - zachowad status podmiotu, o ktOtym mowa w art. 22 ust.2 pzp

oraz zachowad minimalny procentowy wskafeik zatrudnienia przez Wykonawc? os6b niepehiosprawnych
w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osOb
niepehiosprawnych nie mniejszy aii 30% os6b zatrudnionych przez Wykonawc? (warunek okre^lony
w oparciu o art. 22 ust.2a pzp).

1.4. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^zany b?dzie zapewnid dodatkowo, na wniosek
Zamawiaj^cego, w sumie nie wi?cej niz: 200 osobogodzin - pakiet I; 100 osobogodzin - pakiet II sprz^tania
pomieszczefi na wypadek zaistnienia okoliczno^ci wymagaj^cych dodatkowego sprz^tania. Wykorzystanie
dodatkowych osobogodzin przez Zamawiaj^cego b?dzie fakultatywne i b?dzie zalezalo od jegO bieii^cych

potrzeb. Zamawiaj^cy ka^dorazowo poinformuje Wykonawc? za po^rednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail Wykonawcy o zamiarze skorzystania z dodatkowych osobogodzin wskazuj^c dat? (lub okres)
oraz godziny dodatkowego sprz^tania wskazanych pomieszczeA w danym obiekcie, a takze rodzaj czynno^ci
sprz^tania. Wykonawcy nie przyshiguj^ iadae roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiaj^cego
cz?5ci lub caloSci dodatkowych osobogodzin. Przez osobogodzin? naleiy rozumied jedn^ godzin? (60 minut)
sprz^tania przez jedn^ osob? sprz^taj^c^.

1.5. W sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, nie cz?^ciej nii: dwa (2) razy w okresie trwania umowy,
na wniosek Zamawiaj^cego, Wykonawca zobowi^any b?dzie podwoid sklad os6b sprz^taj^cych w obiekcie
przy ul. Kossutha 13 w Katowicach [dotyczy pakietu I] / w danym obiekcie obj?tym umow^ [dotyczy pakietu
II] maksymalnie w ci^gu trzech (3) godzin od chwili telefonicznego lub faksowego zgloszenia. Maksymalny
czas zaangai;owania dodatkowej ekipy sprz^taj^cej wyniesie kazdorazOwo cztery (4) godziny licz^c od chwili
pojawienia si? dodatkowych osdb w danym obiekcie i przystgpienia do prac.

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

W przypadku pakietu II podwojenie skladu dwa (2) razy w okresie trwania umowy dotyczy kaidego z obiektdw.
1.6. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^zany b?dzie zapewnid dodatkowo, na wniosek

Zamawiaj^cego, wykonanie ushigi polegaj^cej na akrylowaniu wykladzin podlogowych PCV. Maksymalna
l^czna powierzchnia wykladziny przeznaczonej do akiylowania wynosi: pakiet I - max. 1000 m^ pakiet II -
max. 500m^. Ka±dorazowa potrzeba skorzystania z ww. ushigi b?dzie zglaszana Wykonawcy przez
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Zamawiaj^cego za poSrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail. Konkretny tannin lub tenniny
wykonania ushigi, a tdkie inne szczegblowe kwestie dotycz^ce m.in. zakresu, lokalizacji etc., b?d^
katdorazowo ustalane pomi?d^ osobami wskazanymi w umowie. Wykonawcy nie przyshiguj^ zadne
roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiaj^cego cz?^ci lub calo^ci ushigi akrylowania.

1.7. Na potrzeby realizacji umowy wybrany Wykonawca, obok Srodkdw bezpo^rednio przeznaczonych do
utrzymania czysto^ci obiektdw/pomieszczen, zobowi^zany b?dzie w ramach wynagrodzenia umowy na

biez^co zapCwniad wszystkie niezbfdne irodld czystoSci i artykuly higieniczne (toaletowe), w szczegdlno^ci:
mydto w plynie, kostki zapachbwe do toalet, od^wiei;acze powietrza do toalet oraz do sekretariatdw
(sekretariaty dyrektorskie - V pi^tro budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach - dotyczy Pakietu I), papier
toaletowy (w wifkszo^ci wkladany do pojemnikdw na papier toaletowy), r^czniki papierowe (rolka -

przyblizone wymiary: wys. 20 cm, dt. 160 m, sr. 20 em, a w Bielsku-Bialej - dotyczy Pakietu n - papier
skladany 23cm x 25cm) oraz umieszczad je w iazienkach, toaletach lub w innych wskazanych przez
Zamawiaj^cego pomieszczeniach, Wykonawca zobowi^zuje si?, wszystkie srodki bezpo^rednio
przeznaczone do utrzymania czysto^ci obiektdw/pomieszczen, dostarczone §rodki czystoSci oraz artykuly
higieniczne (toaletowe), w tym mydlo, detergenty, Srodki dezynfekuj^ce, kostki zapachowe, bfd^ stanowily
produkty nalezytej jakoSci, a dostarczany papier toaletowy oraz r?czniki papierowe b?d^ pochodzily
z recyklingu oraz b^d^ biale (poziom bieli minimum 60%).

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

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

»Realizacja zamdwienia w kai:dym z pakietdw b?dzie przebiegala na waninkach okreslonych we wzorze umowy

(pakiet I/pakiet II). Wzdr umowy (paldet I/pakiet II) okreSIa zasady ewentualnej zmiany postanowieh umowy
w stosunku do treSci oferty na dany pakiet, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy.

»SIWZ, w tym formularze opis przedmiotu zamdwienia oraz wzdr umowy, zawiera standardy jakoSciowe, o ktdrych

mowa w art.9I ust.2a pzp.

2. Warunki platnoSci: okreSla wzdr umowv.

3. Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o prace fart. 29 ust.3a pzp)

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okreMa w opisie przedmiotu zamowienia na uslugi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawcy tub podwykonawc? na podstawie umowy o prac^ osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykorianie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 917, zpozn. zm.).

Przez czynnoSci, ktdrych wykonania polega na wykonj^waniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie si?

wszystkie czynnoSci wykonywane w ramach przedmiotu zamdwienia (uniowy), ktdre wskazano w formularzu opis

przedmiotu zamdwienia na dany pakiet, wykonywane bezpoSrednio przez osoby sprz^taj^ce uczestnicz^ce po

stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania ushigi obj?tej przedmiotem zamdwienia, za

wyj^tkiem czynnoSci, w przypadku pakietu I: za wyj^tkiem czynnoSci, o ktdrych mowa w Cz?Sci A formularza opis
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przedmiotu zam6wienia pakiet I w pkt III ppkt 4, pkt VI, pkt VH i pkt VIII; w przypadku pakietu II; za wyj^tkiem

czynno^ci, o kt6rych mowa w CzfSci A formularza opis przedmiotu zamdwienia pakiet II w pkt VI i pkt VII.

Patrz: wzdr umowy (pakiet I/pakiet JI), w tym §la wzoru umowy.

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

1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: najpdiniej w dniu

zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleino^ci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez
Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiajacemu (jednej z os6b wskazanych w §3 ust.2 mnowy)

pisemne oSwiadczenie, \t osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamdwienia (mnowy) czynno^ci, co do

ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracf, bfda zatrudnione na

podstawie umowy o pracf w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. OSwiadczenie

(kompletne o^wiadczenie) winno zawierad rdwnie:t imi? i nazwisko osdb zatrudnionych na podstawie umowy

o pracf (liczba osdb nie moZe byd mniejsza niz wskazana przez Wykonawc? w ofercie na dany pakiet zloZonej

w zamdwieniu nr 28/pn/2018) wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dana osob? czynno§ci, rodzaju mnowy

0 prac?, dokladne okre^lenie podmiotu skiadajacego oiSwiadczenie, dat? ziozenia oswiadczenia oraz podpis

osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Uprawnienia ZamawiaJacego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? wymagan, o ktdrych mowa

w art. 29 ust.3a pzp: ZamawiaJacy zastrzega sobie nastfpuJace uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez

Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp, dokumentowanych za

pomoca oSwiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:

a) moZliwoSd Zadania poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcf lub

podwykonawcy kopii mnowy/umdw o pracy osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoSci,

ktdrych dotyczy wymienione w pkt.l oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopia mnowy/umdw

powinna zostad zanonimizowana (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikdw) w sposdb

zapewniajacy ochrony danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami RODO. Imiy i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia mnowy, rodzaj mnowy o pracy

powinny byd moiliwe do zidentyfikowania;

b) moziliwoSd i^dsnia zaSwiadczenia wlaSciwego oddzialu ZUS, pptwierdzajacego oplacanie przez Wykonawcy
lub podwykonawcy skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na podstawie

umdw o pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

c) mo2;liwoSd zadania poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy lub

podwykonawcy kopii dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczefi,

zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrony danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami

RODO. Imiy i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

d) mozliwoSd 2^dania wyjaSnied w przypadku wqtpliwoSci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracy;

e) mozliwoSd zwrdcenia siy do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powziycia uzasadnionych w^tpliwoSci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcy lub

podwykonawcy.

Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a takie wyjaSnienia, o ktdrych mowa pod lit.d Wykonawca przedlozy

Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy lub
podwykonawcy osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnoSci, co do ktdrych przedmiotowa

SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie irniowy o pracy.

3) Sankcje z tytulu niespelnienia wymagad, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: opisana we wzorze umowy

moiliwoSd rozwi^ania umowy za wypowiedzeniem i naliczenia kary mnownej, jeZeli Wykonawca

(lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie zloiyl wymaganego kompletnego
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o^wiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1 oraz obowi^zek zaplaty kary umownej za kazdy dzied niezatradniania

w oparciu o umowf o pracf osoby wykonuj^cej czynnoSci, co do ktdrych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia

na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy, a tak±e obowi^zek zapiaty kary umownej za kazdy

dzien opdznienia w przedtozeniu w terminie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2 lit. a, b lub c, za kaidy

dzied opdznienia w przedlozeniu w terminie wyjaSnieA, o ktdiych mowa w pkt 2 lit. d, w odniesieniu do danej

osoby (pracownika).

4) Rodzaj czynno^ci niezbfdnych do realizacji zamOwienia, ktOrych dotycz^ wymagania zatrudnienia na

podstawie umowy o pracf przez Wykonawc^ lub podwykonawcf osOb wykonuj%cych c^nno^ci w trakcie

realizacji zamdwienia: zgodnie z pkt HI pkt 3 SIWZ.

4. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy dopuszcza moMiwoSd skladania ofert cz?sciowych. Niniejsze oznacza, ii, Wykonawca moze

zioiyd ofert? wedle swojego wyboru: na pakiet I lub na pakiet II lub na obydwa pakiety zamOwienia.

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moi;liwo^ci skladania ofert wariantowych.

3) Zamawiaj^cy nie przewiduje moi:liwo^ci udzielenia zamOwied, o ktOrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.

4) J?zyk post?powania.

Wyja^nia si?, it zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego

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

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.931), ktdra formuhaje zasad? u^ywania j?zyka

polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku
polskim w art. 11 stanowi, it art. 5-10 tej^ ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo

stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczed

pochodzeniatowardw i uslug, norm wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

5. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca mo±e powierzvd wykonanie cz?5ci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp ̂ ^da wskazania przez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd . podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm
podwvkonawcdw foatrz: formularz oferty na dany pakiet).

3) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwien na ushigi, ktdre maj^ byd wykonane w miejscu
podlegaj^cym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed przyst^pieniem dp
wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile s^ j\xt znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszlym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyd realizacj? robdt budowlanych.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, je^eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spelniania
warunkdw udziahi w post?powaniu, Wykonawca jest obowi^zany wykazad Zamawiaj^cemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie nmiejszym ni^ podwykonawca,
na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

5) Powierzenie wykonania cz?^ci zamdwienia podwykonawcy/om nie moie prowadzid do obej^cia wymogu,
0 ktdrym mowa w pkt III pkt 1.3 SIWZ. Patrz: wzdr irniowy (pakiet I/pakiet II).

6) Zamawiaj^cy nie z^da informacji o podwykonawcach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziahi w post?powamu, chyba, ze
podwykonawcy s^ jednocze^nie podmiotami, na ktdrych zasoby powoluje si? Wykonawca w celu wykazania
spelniania warunkdw udziahi w post?powaniu (art. 22a ust.l pzp).
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Uwaga; stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nalezy rozumied umow? w formie
pisemnej o charaktefze odplataym, Irtdrej przedmiotem ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz?^(5
zamdwienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a iimym podmiotem
(podwykonawc^), a w przypadku zamdwieA publicznych na roboty budowlane taliie mi?dzy podwykonawc^
a dalszym podwykonawc^ lub mi§d^ dals^mi podwykonawcami.

IV. Termin 1 mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia (pakiet I i pakiet IT): przez okres 12 miesifcy, tj. od dnia 01.03.2019 r.
do dnia 29.02.2020 r., z zastrzezeniem, ii w przypadku, gdy zawarcie umowy nast^pi w dniu 01.03.2019 r. lub
pdiniej, zamdwienie b^dzie wykonywane przez okres 12 miesifcy licz^c od dnia nast^puj^cego po dniu
zawarcia umowy.

2. Miejsce wykonania Zamdwienia:

Pakiet I: Katowice, ul. Kossutha 13

Pakiet II:

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

5) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Chorzowie, ul. Katowicka 105, Chorzdw

6) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w D^browie Gdmiczej, ul. Kardynala Stefana Wyszydskiego 1, D^browa
Gdmicza,

7) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7, Gliwice
8) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Klobucku, ul. 11 Listopada 5a, Klobuck

9) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A, Sosnowiec

10) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Zabrzu, ul. ̂ l^czka 20, Zabrze
1 l)Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Zywcu, ul. Dworcowa 23, Zywiec.

Szczegdlowe warunki realizacji zamdwienia okreSla formularz opis przedmiotu zamdwienia na dany pakiet oraz
wzdr umowy (pakiet I/pakiet II) stanowi^cy integraln^ cz^^d SIWZ. Na kaiidy pakiet zostanie zawarta odr^bna

umowa.

V. Warunki udzialu w postenowaniu

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

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

W niniejszym post?powaniu stawia si? wanmek udzialu w post?powaniu dotycz^cy sytuacji ekonomicznej, warunek
udzialu w post?powaniu dotycz^cy sytuacji finansowej, warunek udzialu w post?powaniu dotycz^cy zdolno^ci

technicznej (dotyczy tylko pakietu I) oraz warunek udzialu w post?pow^u dotycz^cy zdolno§ci zawodowej
(posiadanie wymaganego do^wiadczenia).

Ad.l) Art 22 ust.l pkt 1 dzd - nienodleganie wvkluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzid podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-pkt
23 pzp. I
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofertq oiwiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, zaS w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie



Nr zam6wienia: 28/pn/2018

intemetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca skiada r6\vnie:i oSwiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ (dot. grupy kapitaiowej w zakresie dotycz^cym danego pakietu).

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawid

dowody na to, i:e podj?te przez niego ^rodki wystarczajqice do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest^pstweni skarbowym, zado^duczynienie
pienif^e za doznan^ kr^^d? lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyja^nienie stanu faktycznego oraz

wspdlpracf z organami §cigania oraz podjfcie konkretnych 5rodk6w technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

kt6re sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub

nieprawidlowemu postfpoWaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jeteli wobec Wykonawcy,

b?dacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie

zamdwienia oraz nie uplyn^l okreSlony w tym wyroku okres obowiazywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

»Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je^eli Zamawiajacy, uwzgl?dniajac wag? i szczeg61ne okolicznosci czynu

Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.8 pzp.

»W przypadkach, o ktdrych moWa w art. 24 ust.l pkt 19 pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiajacy

zapewnia temu Wykonawcy mozliwo^d udowodnienia, ±e jego udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie

zamdwienia nie zakldci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje W protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

»WykGnawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,
warunku udziahi w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa
w art. 25a ust.l pkt 1 pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiajacy moze wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l nkt 2 pzp - snelnianie warunkdw udzialu w postenowaniu okre^Ionvch przez

Zamawiaiacego w ogloszeniu 0 zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ:

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

Warunek dotyczy zardwno pakietu I, jak i pakietu n.

pakiet I i pakiet n

Wykonawca winien wykazad, it jest ubezpieczony od odpowiedzialno§ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno^ci zwiazanej z przedmiotem niniejszego zamdwienia na sum? gwarancyjna nie niisz^ niz 1 min ziotych
(niezaleinie od tego, czy Wykonawca skiada ofert? tylko na jeden z pakietdw, czy na obydwa pakiety).

W celu wykazania spebiienia warunku udzialu w post?powaniu dotyczacego sytuacji ekonomicznej, Wykonawca
skiada o§wiadczenie o spehuaniu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajacego
dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a SIWZ.
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b) Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp — warunek udzialu w Dostepowaniu dotvczacv svtuacii finansowei.

Warunek dotyczy zardwno pakietu I, jak i pakietu 11.

pakiet I

Wykonawca winien wykazad posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysokosci nie mniejszej niz 45.000,00 zlotych
lub zdolno^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym nii 45.000,00 zlotych, w okresie nie wcze^niejszym niz
1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

pakiet n

Wykonawca winien wykazac posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysokosci nie mniejszej niz 15.000,00 zlotych
lub zdolno^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 15.000,00 zlotych, w okresie nie wcze^niejszym nii;
1 miesi^c przed uplywem terminu sldadania ofert.

Jezeli Wykonawca sklada ofert? na obydwa pakiety winien wykazad posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysokosci

nie mniejszej niz: 60.000,00 zlotych lub zdolno^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym nii 60.000,00 zlotych,

w okresie nie wcze^niejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

W celu wykazania spelnienia warunku udziahi w post?powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca

sklada o^wiadczenie (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w

pktVIpkt31it.bSIWZ.

c) Art. 22 ustlb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv zdolno^ci technicznei.

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

Wykonawca winien wykazad za pomoc^ wvkazu urzadzen (formularz wykaz urz^dzen pakiet I) dost?pnych

Wykonawcy w celu wykonania zamdwienia wraz z informacj^ o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

ie dysponuje co najmniej jednym urzqdzeniem, przy pomOcy ktdrego b?d^ wykonywane prace polegaj^ce na

specjalistycznym, mechanicznym czyszczeniu terakoty wraz z fixgami. Wykonawca winien podad nazw? producenta

oraz typ inz^dzenia, a takze wskazad podstaw? do dysponowania urz^toniem.

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz^cego zdolnodci technicznej, Wykonawca

sklada oswiadczenie (patrz pkt VI pkt 1 ppkt I SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w

pktVIpkt3Ut.c SIWZ.

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

Warunek okreSlono zar6wno dla pakietu I, jak i pakietu U.

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotycz^cego zdolnoSci zawodowej (posiadania

wymaganego dodwiadczenia), a opisanego poni^ej, Wykonawca sklada oswiadczenie (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1

SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.d i lit.e SIWZ.

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolno^ci zawodowej (posiadania wymaganego do^wiadczenia)

polegaj^cy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych rdwniez wykonywaniu,

w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy

- w tym okresie, przynajmniej 2 (dw6ch) uslug sprz^tania biur lub budynkdw wykonanych lub wykonywanych.
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Pakiet I

Pod poj^ciem wykonana usluga sprz^tania biur lub budynkdw nale^ rozumied zamdwienie polegajace na
^wiadczeniu ushigi sprz^tania biur lub budynkdw, ktdrej realizacja zakodczyla si? (umowa zostala zrealizowana),

ktdrej Srednia miesi?czna warto^d brUtto wynosila co najmniej 30.000,00 zl, oraz ktora byla realizowana w okresie

CO najmniej 6 miesi?cy (umowa obbwiazywala przez co najmniej 6 miesi?cy).

Pod poj?ciem wykonywana usluga sprzqtania biur lub budynkdw nale^ rozumied zamdwienie polegajace na

swiadczeniu ushigi sprzatania biur lub budynkdw, b?dacej w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana),

Ictdrej ̂ rednia miesi?czna warto^d brutto wynosi co najmniej 30.000,00 zl, ktdrej pewna cz?sd o warto^ci brutto
CO najmniej 180.000,00 zl zostala jui; zrealizowana przez Wykonawc?, oraz ktdra byla realizowana w okresie

CO najmniej 6 miesi?cy (umowa obowi^zuje od co najmniej 6 miesi?cy). (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlacznie

^wiadczen okresowvch lub ciaelvch. Jei:eli Wykonawca powola si? na wykonywanie ushigi stanowi^cej

^wiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwo^ci zobowi^zany b?dzie wykazad - udowodnid - olmesowy

lub ci^gly charakter swiadczenia).

Pakiet II

Pod poj?ciem wykonana usluga sprz^tania biur lub budynkdw naleiy rozumied zamdwienie polegaj^ce na
Swiadczeniu ushigi sprz^tania biur lub budynkdw, ktdrej realizacja zakonczyla si? (umowa zostala zrealizowana),
ktdrej Srednia miesi?czha wartoSd brutto wynosila co najmniej 10.000,00 zl, oraz ktdra byla realizowana w okresie
CO najmniej 6 miesifcy (umowa obowi^zywala przez co najmniej 6 miesi?cy).

Pod poj?ciem wykonywana usluga sprz^tania biur lub budynkdw nale:zy rozumied zamdwienie polegajace na
Swiadczeniu ushigi sprzatania biur lub budynkdw, b?dacej w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana),
ktdrej Srednia miesi?czna wartoSd brutto wynosi co najmniej 10.000,00 zl, ktdrej pewna cz?Sd o wattoSci brutto
CO najmniej 60.000,00 zl zostala jui: zrealizowana przez Wykonawc? oraz ktdra byla realizowana w okresie
CO najmniej 6 miesi?cy (umowa obowi^zuje od co najmniej 6 miesi?cy). (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlacznie
Swiadczed okresowvch lub ciaelvch. Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie ushigi stanowi^cej
Swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwoSci zobowi^any b?dzie wykazad — udowodnid — okresowy
lub cmgly charakter Swiadczenia).

»Je^eli Wykonawca sklada ofert? zardwno w pakiecie I, jak i w pakiecie II zamdwienia, wystarczy, ie wyka^:e
przynajmniej 2 (dwie) ushigi sprz^t^ia biur lub budynkdw wykonane lub wykonywane, ktdre b?d4 spelnialy
wymogi okreSlone powyzej dla pakiem I.

»Wykaz ushig wykonanych -aw przypadku Swiadczen okresowych lub cmglych rdwniez wykonywanych -
Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz uslug (odpowiednio pakiet I i pakiet II) wraz z podaniem ich
wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych ushigi zostaly wykonane, oraz zal^czeniem
dowoddw okreSIaj^cych, czy te ushigi zostaly wykonane lub s^ wykonjwane naleiycie, przy czym dowodami,
0 ktdrych mowa powyzej, s^ referencje b^di inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego ushigi
byly wykonywane, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a jei:eli z uzasadnionej
prZyczyny o obiekt3rwnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - oSwiadczenie
Wykonawcy; w przypadku Swiadczen okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych, referencje b^dz mne
dokumenty potwierdzaj^ce ich naleiyte wykonywanie powinny byd wydane nie wczeSniei niz: 3 miesiace przed
uplvwem terminu skladania ofert.

UWAGA!

♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej ushigi w danym pakiecie musi zostad poparte
dowodem, ie ushiga zostala wykonana naleiycie lub jest wykonywana naleiycie.
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♦ Informacje podane w formularzu wykaz ustug na dany pakiet nie mog^ bye sprzeczne z informacjami
wynikaj^cymi z dokumentdw potwierdzaj^cych nalezyte wykonanie (wykonywanie) ushig.
♦ Podaj^c w formularzu wykaz ushig na dany pakiet datf wykonania, Wykonawca:
- w przypadku uslugi wykonanej - wskazuje dzien, miesi^c i rok rozpocz^cia oraz zakonczenia calej ushigi (umowa
zostala zrealizowana);

- w przypadku uslugi wykonywanej - wskazuje dzied, miesi^c i rok rozpocz^cia uslugi oraz zakonczenia
realizowaniajej czf^ci (umowa jest nadal realizowana).
♦Podaj^c w formularzu wykaz ushig na dany pakiet iredniq miesifczn^ wartoSd brutto uslugi, Wykonawca:
- w przypadku uslugi wykonanej (umowa zostala zrealizowana) - oblicza ^redni^ miesi^czn^ warto§6 brutto przy
uwzgl?dnieniu calego olq-esu wykonywania zamdwienia od dnia jego rozpocz^cia do dnia zakonczenia calej uslugi
(wynikaj^cego z rubryki, w ktdrej podaje dat? wykonania);
- w przypadku uslugi wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - oblicza i^redni^ miesi^czn^ warto^d brutto
przy uwzglfdnieniu okresu wykonywania zamdwienia od dnia rozpocz^cia uslugi do dnia zakonczenia realizowania
cz?^ci uslugi (wynikaj^cego z rubryki, w ktdrej podaje dat? wykonania).
♦Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwien bylby szerszy (np. obejmowalby
rdwmez inne uslugi nii ushiga sprz^tania biur lub budynkdw b^dz inny rodzaj zamdwien, np. dostawy, roboty
budowlane), Wykonawca winien wyodr^bnid i podad dane dotycz^ce wyi^cznie uslugi sprz^tania biur Itib
budynkdw. W takiej sytuacji, w rubryce iSrednia miesifczna wartoSd brutto uslugi nale:^ wpisad zardwno Sredni^
miesifcznf wartoSd za caloSd zamdwienia, jak i ̂redni^ miesifczn^ wartoSd za sam^ ushig? sprz^tania biur liib
budynkdw. Wskazane wyi:ej minimalne warunki kwotowe (30 tys. zl, 180 tys. zl; 10 tys. zl, 60 tys. zl) dotycz^
wyl^caiie ushigi sprz^tania biur lub budynkdw.
♦ Wykonawca w formularzu wykaz ushig podaje podmiot, na rzecz ktdrego ushiga zostala wykonana lub jest nadal
wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres.

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

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

Na podstawie art. 22 ust.2a pzp, Zamawiaj^cy okre^la minimalny procentoVvy wskainik zatrudnienia osdb
niepelnosprawnych jako nie mniejszy nki; 30% osdb zatrudnionych przez zaklad pracy chronionej lub wykonawc?
albo jego jednoStki, o ktdrych mowa w art. 22 ust.2 pzp.

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

W celu wykazania spehiienia ww. warunku, Wykonawca sklada stosowne oSwiadczenie w formularzu oferty na
dany pakiet.
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Wykonawca, z kt6rym zostanie zawarta umowa na dany pakiet, zobowi^zany b^dzie do zachowania spehiiania ww.
warunkdw w sposob ci^gly w calym okresie realizacji umowy, a nie tylko na etapie niniejszego post^powania
o udzielenie zamdwienia.

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

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien speinid ksiAy

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;
b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lita SIWZ - winien spelnid

samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.

przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialno^ci cywilnej (brak mdzliwo^ci sumowania polls OC);

c) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ - wystarczy spelnienie

go wspdlnie przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienie (jako suma
posiadanych srodkdw finansowych lub zdolnoSci kredytowej), co oznacza, 14; warunek mo4e spelnid jeden

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

d) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt I ppkt 2 lit.c SIWZ - wystarczy spelnienie
go wspdlnie przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienie (jako suma zdolnoSci

technicznej), co oznacza, iz warunek moze spelnid jeden z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich

albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

e) warunek udziahi w post?ppwaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt I ppkt 2 lit.d SIWZ - winien spelnid

samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.

przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak mo4liwo^ci
sumowania zdotoo^ci zawodowej - do^wiadczenia);

f) warunek, o ktdrym mowa w pkt V pkt 2 SIWZ (zamdwienie zastrze4one) winien spelnid kaidy
z wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia.

4. W zwi^zku z art. 22a ust.I pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca maze w celu potwierdzenia spebtiania warunkow
udzialu w postfpowaniu, w stosowrtych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego czfsci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,

na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, 14 „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22aust.I pzp,

wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolno^ci technicznej lub zawodowej (do^wiadczeniu) b^di sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innego podmiotu/dw, udowodni Zamawiaj^cemu, 4e realizuj^c zamdwienie b?dzie
dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/dw, w szczegdlnosci przedstawiaj^c zobowi^zanie tego
podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, ze udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zdolno^d techniczna lub
zawodowa (do§wiadczenie) b^dz ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez
Wykonawc? spehiiania danego warunku udzialu w post?powaniu oraz

3) Zamawiaj^cy zbada, 4e nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ust.l pkt 13-22 pzp.

Uwaga!

»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spehiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,
warunku udziahi w post?powaniu, zamieszcza infonnacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa w VI
pkt 1 ppkt 1 SIWZ (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).
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»W przypadku polegania na zdolno^ci technicznej (dotyczy tylko pakietu I) lub zawodowej (doSwiadczeniu) b^di

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu/6w, Wykonawca wskazuje ten fakt w formularzu oferty na

dany pakiet.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolno^ciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach okre^lonych

w art. 22a pzp, b§dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nalezyte wykonanie

zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek i^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostfp do ich zasobow, Zamawiaj^cy z^da wskazania w szczeg61no5ci:

a) podmiotu, ktdry udost^pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);

b) zakresu dost^pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamdwienia

publicznego;

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

e) czy podmiot, na zdolnoiciach ktdrego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziahi
w post^powaniu dotycz^cego do^wiadczenia, zrealizuje ushigi, ktdrych wskazane zdolnosci dotyczy.

Uwaga!

Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego do§wiadczenia (tu: zdolnoSci zawodowej),
Wykonawcy mog^ polegad na zdolno^ciach innych podmiotdw, ie^li podmiotv te zrealizuia uslugi. do realizacii

ktdrvch te zdoinosci sa wvmagane.

Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit. a-e, wiimv znaleid sie w zobowi^zaniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wviei. Wykonawca zalacza do oferty.

Uwaga!

»Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolno§ci techniczne lub zawodpwe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawcy warunkdw udziahi
w postfpowaniu lub zachodzq wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy ̂ ^da, aby Wykonawca
w terminie okreSlonym przez Zamawiaj^cego:

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

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

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

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

VI. Wvkaz o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacvch spelnianie warunkdw udzialu w posteoowaniu oraz

brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

1) aktualne na dzien skladania oferty oiwiadczenie, o ktdrym mowa w art 25a ust.1 pzp w zakresie
ustalonym przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu o zamdwienia oraz niniejszej SIWZ, tj. w zakresie
niepodlegania wykluczeniu. Wzor o^iadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp stanowi zal^cimik
do SIWZ.
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OSwiadczenie Wykonawca winien dol^czyc do oferty.

2) zobowi^zanie innego podmidtu/6w do bddania Wykonawcy do dyspozycji niezb^dnych zasobdw na potrzeby

realizacji zamdwienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnoSci technicznej (dotyczy tylko pakietu I) lub

zawodowej (do^wiadczeniu) b^dz sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu/dw - patrz pkt V pkt

4 SIWZ).

3) oSwiadczenie wykonawcy, 1^: jest podmiotem, o ktdrym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatrudniaj^cym osoby

niepelnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz

zatrudnianiu osdb niepebiosprawnych oraz, ze spelnia warunek, o ktdrym mowa w art. 22 ust. 2a pzp,

tj. minimalny procentowy wskainik zatrudnienia przez Wykonawe? osdb niepelnosprawnych w rozumieniu

ww. ustawy z dnia 27.08.1997 r. winien byd nie mniejszy nii 30% osdb zatrudnionych przez Wykonawcy.

Odwiadczenie ninieisze jest zawarte w formularzu ofertv na danv pakiet.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfz-katowice.t)l informacji, o ktdrej mowa

w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca pfzekaze Zamawiaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy o przynaleznoSci albo

braku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp.

W przypadku przynalemodci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlo:zy6 wraz z o^wiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, z:e powi^ania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia.

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

O^wiadczenie winno zostad zloz:one w formie pisemnej.

Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa (odpowiednio do pakietu) stanowi zal^cznik do SIWZ.

3. Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostala najwyiej oceniona,
do zloienia w wvznaczonvm. nie krdtszvm niz: 5 dni. terminie aktualnvch na dzien zlozenia nastenuiacvch

o^wiadczen i dokumentdw;

- w celu potwierdzenia snelniania warunkdw udziahi w postenowaniu:

a) dokument potwierdzaj^cy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno§ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnoSci zwi^anej z przedmiotem zamdwienia na sum? gwarancyjn^ okredlon^ przez
Zamawiaj^cego - por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ;

»Jez:eli Wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej innego podmiotu/dw, przedstawia Ww. dokument
potwierdzaj^cy, ie podmiot, na ktdrego sytuacji ekonomicznej Wykonawca polega jest ubezpieczony od
odpowiedzialno^ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwi^anej z przedmiotem zamdwienia.

»Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlo:zyd dokmnentu dotycz^cego sytuacji ekonomicznej
wymaganego przez Zaniawiaj^cego, moi:e ziozyd inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb potwierdza
spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziahi w post?powaniu (art.26 ust. 2c pzp).

b) informacja banku lub spdidzielczej kasy oszcz?dnoSciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysoko^d
posiadanych Srodkdw finansowych lub zdolno^d kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wczeSniejszym aii
1 miesi^c przed upljwem terminu skladania ofert - por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ;

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

13

WVi



I

Nr zam6wienia: 28/pn/2018

»Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykpnawca nie moze zio4y6 dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej

wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze ztozyd inny dokument, ktdry w wystoczaj^cy sposdb potwierdza

spelnianie opisanego przez Zamawiajqcego warunku udziahi w post?powaniu (art.26 ust. 2c pzp).

c) wykaz urz^dzen (formularz wykaz urZqdzeA - dotyczy tylko pakietu I) dostfpnych Wykonawcy w celu

realizacji zamdwienia wraz z informacj^ o podstawie dysponowania tymi zasobami - per. pkt V pkt 1 ppkt

2 lit.c SIWZ;

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

wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres

prowadzenia dzialalnoici jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto^ci, przedmiotu, dat

wykonania 1 podmiotdw, na rzecz ktdrych ushigi zostaly wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 litd SIWZ)

oraz zal^czeniem

e) dowoddw okre^laj^cych, czy wykazane ushigi zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie, przy czym

dowodami, o ktdrych mowa poWyiej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz ktdrego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ^wiadczen okresowych lub ci^glych s^
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyskad tych dokumentdw - o^wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych
nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nale^yte wykonywanie powinny
byd wydane nie wczedniej nii; 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert.

»Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie uslugi stanowi^cej dwiadczenie okresowe lub ci^gle,
w przypadku w^tpliwo^ci zobowi^any b?dzie wykazad (udowodnid) okresowy lub ci^gly charakter ̂ wiadcZenia.
»Jezeli Wykonawca polega na zdolnoSci zawodowej (doSwiadczeniu) innego podmiotu/dw, przedstawia wykaz
ushig j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.

»Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego dodwiadczenia (tu: zdolno^ci zawodowej),
Wykonawcy mog^ polegad na zdolno^ciach innych podmiotdw, ie§li podmiotv te zrealizuia uslugi. do realizacji
ktdrvch te zdolno^ci sa wvmagane.

W przypadku wspdlneeo ubiegania sie o zamdwienie nrzez Wvkonawcdw:

1) oSwiadczefaie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt I ppkt 1 SIWZ, w zakresie oferowanych pakietdw sklada kaMy z
Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Dokumenty te winny potwierdzid
spelnianie warunkdw udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z
Wykonawcdw wykazuje spelnianie warunkdw udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt I ppkt 3 SIWZ winien zlozyd kazdy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

3) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ winien zlozyd kaiidy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

4) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit. a SIWZ winien potwierdzid spelnianie warunku opisanego w pkt
V pkt 1 ppkt 2 lita SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?
o udzielenie Zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej (brak mozliwo^ci sumovyania polis OC);

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

6) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 litf SIWZ winien potwierdzid spelnianie warunku opisanego w pkt
V pkt I ppkt 2 lit.c SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, co
oznacza, ii warunek mo^e spelnid jeden z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy
Wykonawcy;
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7) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit. d i lit. e SIWZ, winny potwierdzid spelnianie warunku

opisanego w pkt V pkt I ppkt 2 Iit.d SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spelnid samodzielnie przynajmniej jeden

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich

Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak mozliwoici sumowania zdolno§ci

zawodowej - do^wiadczenia).

5. Forma o^wiadczeA i dokumentdw.

UWAGA! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostala dopuszczona moiiliwo^d

skladania dokumentdw lub dSwiadczed, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamdwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy uiyciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej.

Zamawiaj^cy nie dopu^cil mozliwo^ci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy u^yciu ^rodkdw

komimikacji elektronicznej w sposdb okreSldny w dziale 1 w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

zamdwien publicznych. Komimikacja z Wykonawcami - patrz pkt Vfl SIWZ.

W post?powaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, me zostala dopuszczona moiiliwo^d

skladania dokumentdw lub o^wiadczefi, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy uzyciu srodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia W brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra

Przedsi?biorczd^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw

dokumentdw, jakich (...) /Dz.U.2018,pdz. 1993/, z tym ze:

1) dokumenty lub o^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane s^
w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodno^d z oryginalem,

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

»Pelnomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formic notarialnie po^wiadczonego odpisu.

UWAGA! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty

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

ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?pow.aniu i zawarcia

xunowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B

SIWZ dla pelnomocnictw.

»Po§wiadczenia za zgodnoSd z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno§ciach

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

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

»Zamawiaj^cy mo^e z^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw
lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytelna lub budzi
w^tpliwo^ci CO do jej prawdziwo^ci.

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

dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny byd skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.
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»W przypadku wskazania przez Wykonawc? dpstfpno^ci oSwiadczen lub dokumentdw, o ktdiych mowa w §2, §5
i §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rpzwoju, w formie elektronicznej pod pkre^lonymi adresami intemetowymi
og61npdost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy ppbiera sampdzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykpnawc? o^wiadczenia lub dokumenty.

»W przypadku wskazania przez Wykpnawc? o5wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ sip w posiadaniu Zaniawiaj^cego, w szczegdlno^ci o^wiadczen lub
dokuinentdw przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okoliczno§ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanyeh o^wiadczed lub
dokumentdw, o ile s^ one aktualne.

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

Je^:eli Wykonawca nie zlozyl o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczed lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezbpdnych do
przeprowadzenia postppowania, oSwiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawiefaj^ blpdy lub budz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zainawiaj^cy wzywa do ich zlpienia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjainied w terminie przez siebie wskazanym, chyba is mimo ich zloienia, uzupelniema lub
poprawienia lub udzielenia wyjaSnied oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby umewaiauenie
postppowania.

Jeteli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zloiyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zloiienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich zlo^enia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postppowania.

Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlo^enia wyjaimed dotyczgcych o^wiadczed
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^any do zloi:enia o^wiadczed lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznoSci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, je^;eli Zamawiaj^cy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze Je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodostppnych baz danych, w szczegdlno^ci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8. Art. 24aa pzn.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp w niniejszym postppowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastppnie zbada, czy Wykonawca, ktdrego oferta
zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu
w postppowaniu.

» Je±eli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla sip od zawarcia mnowy, Zamawiajgcy moi:e
zbadad, czy nie podlega wykludzeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w postppowaniu wykonawca, ktdry zloiyl
ofertp najwy2:ej ocenion^ spoSrdd pozostalych ofert (w danym pakiecie).

Vn. Inforinacia o snosobie porozumiewania sie Zamawiaiaceeo z Wvkonawcami oraz przekazvwania

o§wiadczed lub dokumentdw. Osobv unrawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mipdzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa sip za poSrednictwem operatora pocztowego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi^cie, za po^rednictwem posladca, faksu
lub przy .uiyciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu using
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drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, ii. oferta wirnia zostad zlotona pod rygorem
niewaiaio^ci w fofmie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zlozone z zachowaniem formy okre^Ionej w pkt X
lit. B SIWZ (rdwnie^; w przypadku jego ziozenia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp),
oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a pzp, winno zostad zlozone pod rygorem niewazno^ei w formie pisenmej,
za^ o^wiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministta Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w postfpowaniu d udzielenie zamdwienia
(rdwniez w przypadku ich zloi:enia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej
cyt. rozporz^dzeniem z jednoczesnym uwzglfdnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra Przedsi^biorczo^ci i Technologii
z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw dokumentdw (...) (Dz.U.2018, poz. 1993).
Uwzgl^dniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamdwied publicznych oraz
niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rdwniei pkt VI pkt 6 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust. I pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy uiyciu Srodka komimikacji elektronicznej w rozumieniU ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu ushig
drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), bqdz faksem, b^d± za po^rednictwem poslanca.

3. Jeteli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
po^rednictwem faksu lub przy uJyciu ̂ rodka komimikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o Swiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kaz;da ze stron na itqdanie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? piserrmie winny byd
skladane na adres: ̂ l^ski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
wirmy byd kierowane na adres e-mail: zamowieniaDublicznefa),nfz-katowice.pl: przekazywane faksem wirmy byd
kierowane na numer 32 7351636.

7. Wykonawca moie zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyjaSnienie treSci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nien
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjaSnien
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem terminu sMadania ofert - jeteli wartoSd zamdwienia
jest trmiejsza rdi kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,

ze wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdiniej niz do konca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jei:eli wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiaj^cy
moze udzielid wyjaSnied albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moie przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tre^d SIWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czytmo^ci przypada na sobot? lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

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

Mariusz Partyka, Dzial Inwestycji i Zamdwien Publicznych,

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

Vni. Wvmagania dotvczace wadium

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

pakiet I: 7.500,00 zl (slownie: siedem tysi?cy pifdset 00/100 zlotych);

pakiet 11: 2.000,00 zl (slownie: dwa tysi^ce 00/100 zlotych).
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2. Wykonawca moie wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:

1) pieni^dm,

2) por?czeniach bankowych lub porfczeniach spdldzielczej kasy oszczfdno^ciowo-kredytowej, z tynij
ie por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni?:tnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nale^ ̂placid przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej;
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewow niifdzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
GospodarstWa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^:zych 1,40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium W formie hmej niz pieni?toa, Wykonawca obowi^any jest zloiyd dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?trb, pok6j nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie moze waruiikowad wyplacenia kwoty wadimn Zamawiaj^cemu od badania
zasadnosci 2^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uWzgl?dniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wazno^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^ania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust.5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktdrym uplywa termin skladania ofert.
Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwotalny.

5. Wykonawca wnosi wadiuih na dany pakiet przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw Srodkdw
pieni?znych na podany wyzej rachimek bankowy, przed uplvwem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucid ofert? na dany pakiet, jez:eli wadium na dany pakiet nie zostalo wniesione
lub zostalo wniesione w sposdb nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwi^ania Ofert^ wynosi 30 dni. Bieg terminu Zwi^ania oferta rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu
skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moz;e przedhrzyd termin zwi^ania ofert^, z tym
te Zamawiaj^cy mo^e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu ̂ i^ania ofert^, zwrdcid si? do
Wykonawcdw o wyrazehi? zgody na przedhi^enie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dm.

3. Odmowa wyra^ienia zgody, o kt6rej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedlu2;enie terminu zwi^ania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhiteniem okresu wazaiosci

wadium albo, jeieli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhizpny okres zwi^ania ofert^.
Je2:eli przedhizenie terminu Zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub j ego przedhi^enia dotyc^ jedynie Wykonawcy^ ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

X. Qpis sposobu Drzvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? 0 wypelnienie formularzy (w tym wzorow o^wiadczeh) w sposdb trwaly poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^c
formularZa lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii
danego formularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnienie Wg potrzeb i podpisanie. WsZelkie
dodatkpwe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy umie^cid w zal^czniku do danego formularza,
sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem
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wzor6w formularzy oraz iimych zal^cznikbw skiadaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania

formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw znajdujqcych si?

we wzorach formularzy stanowl^cych zat^czniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za treSd kazdego z przedkJadanych w ofercie formularzy niezaletoie od tego, czy

formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny spos6b. Jezeli Wykonawca

przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegdlno^ci poprzez OCR, zobowi^any jest dokladnie

przeczytad jego tre^d po przeksztalceniu oraz pordwnad j^ z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tre^d oferty nie b?dzie

odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrzei:eniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez

Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania

zobowi^afi o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie

rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku

oryginai petnomocnictwa (lub jego kopi? po^wiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nale^ dol^czyd do

oferty. Ofert?, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowaiuiona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaimon^ zostanie uznana za niewain^.

C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty na dany pakiet ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast?puj4cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia l^lqski Oddztal Wojewddzki
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:

Przetarg nieograniczony - Nr 28/pn/2018

UTRZYMANIE CZYSTOSCI - OFERTA NA PAKIET NR

NIE OTWIERAC PRZED: godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomocq przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,
ze przesylka zawiera ofert? oraz wskazad nnmer post?powania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci

za nastfpstwa spowodowane brakiem wla^ciwego zabezpieczenia oferty Inb brakiem ktdrejkolwiek

z ww. informacji.

W przypadku skladania oferty cz?Sciowej na wi?cej ni^: jeden pakiet:
a) formularze ofert dotyczqce oferowanych przez Wykonawc? pakietdw wraz z zal^cznikami prosimy umie^cid

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

Wykonawcy/dw w zakresie obu pakietdw, wystarczy, je:zeli Wykonawca zal^czy i wioiy do koperty jeden
egzemplarz takiego pelnomocnictwa.

E. Do koperty jw. naleiy wlo^d wypelniony i podpisany formularz oferty na dany pakiet oraz kopert? oznaczon^
"ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 18 (pakiet II) /pkt 19 (pakiet
I) formularza oferty na dany pakiet, z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikdw.

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

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, 4e nie mog^ byd one udost?pnione innym uczestnikom post?powania,
Wykonawca powinien umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd jew inny widoczny sposdb.
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Uwaga! Tajemnic? przedsi?biorstwa definiuje art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczeiwej konkurencji (tj. Dz.U 2018.419.):

„Przez tajemnic§ przedsi^biorstwa rozumie sif nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsi^biorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,

CO do ktorych przedsifbiorca podjql niezb?dne dziatania w celu zachowania ich poujhosci."

Zgodiiie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawnia infPrmacji stanpwiqcych tajemnic^ przedsifbiorstwa

w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji, je:teli Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie

skladania ofert, zastrzegl. ze nie inog^ byd one udost^pniane oraz wvkazai. H zastrzezone informacje
stanowi^ tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze ziozyd tylko jedn^ ofertf na dany pakiet zamowienia. Ofertf sklada sif

w formie pisemnej pod rygorem niewaimoSci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zloiienie oferty w postaci

elektronicznej.

G.

H.

I.

1)

TreiSd ziOzonej oferty na dany pakiet musi odpowiadac treSci SIWZ. Oferta na dany pakiet zostanie

odrzucona przez Zamawiaj^eego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych
w art. 89 ust. 1 pzp.

Wykonawcy mog^ wsp6lnie ubiegad sif o udzielenie zam6wienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy sif
o udzielenie zamowienia musz4 zal^czyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tacy winni ustanowid peinomocnika do reprezentoWania ich w postfpowaniu o udzielenie niniejsZego
zamdwienia albo do reprezentowania w postfpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia. Dokument
pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

Sposdb wypelniania lub przygotowania formularssy lub oSwiadczed:

formularz oferty na dany

pakiet

nalezy wypeinic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy" mo2e byd uzyta pieczfd firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty na dany pakiet nalezy podad CENB

0STATECZN4 BRUTTO OFERTY ZA REALIZACJ^ CALEGO

ZAMOWIENIA W DANYM PAKIECIE.

Cena oferty w ka2:dym z pakietow musi uwzglfdniad wszelkie koszty,

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

umowy (pakiet I/pakiet II).

2) formularz opis przedmiotu

zamdwienia na dany pakiet

3) formularz kalkulacja cenowa

na dany pakiet

4) formularz wykaz ushig na

dany pakiet

5) formularz wykaz urz^dzen
pakiet I

Nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

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

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

nalety' wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
winien byd zlozony wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
winien byd zlozony wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);
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6) wz6r informacji, o kt6rej

mowa w art. 91 ust.3a pzp na

dany pakiet

7) wz6r oSwiadczenia - grupa

kapitalowa - na dany pakiet

nale^y wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

nale:zy zal^czyd do formularza oferty na dany pakiet);

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlo^d

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

8) wz6r o^wiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ust.l pkt 1

pzp

nalezy wypeinid stosownie do oferowanych pakietdw i podpisad w miejscu

do tego wyznaczonym (o5wiadczefiie naleiy zal^czyd do formularza

oferty);

XL Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ofert? nalezy zlo^d w siedzibie Zamawiaj^cego:

i§l^ski Oddziai Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice nokdj nr 208A (11 piftro),

w terminie do dnia ...r... '..r..It. do godziny 12.00.
Zamawiaj^cy niezwiocznie zawiadamia Wykonawc? o zlozeniu oferty po terminie oraz zwraca ofert? po
uplywie terminu do wniesienia odwolania.

Wykonawca mo±e, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienid lub wycofad ofert?.
Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ..2..4f..Ql>..21119 o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokdj nr 217A (11 pi?tro).

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

Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcdw, a tak2:e mformacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji - nie dotyczy i warunkdw platnoSci
zawartych w ofertach. Zamawiaj^cy odczyta informacje, ktdre podlegaj^ ocenie w kryteriach oceny ofert.
Niezwiocznie no otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pll
mformacje dotycz^ce;

1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;

2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zloiyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, warunkdw platnoSci zawartych w ofertach.

Xn. Onis sposobu obliczenia cenv oferty

1. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladno^ci^ do
dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, it ceny (warto^ci) nalezy zaokr^glad do pelnych
groszy, przy czym koncdwki ponLzej 0,5 grosza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wyisze zaokr^gla si? do
1 grosza.

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

3. Zamawiaj ̂cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.

4. Wykonawca w formularzu kalkulacja cenowa na dany pakiet - w zalezno5ci od tego, czy obowi^ek zaplaty
podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do cen netto dolicza, b^dz odpowiedmo nie
dolicza, wartoSd 23% podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^ek podatkowy (VAT),
Wykonawca sklada wraz z oferty informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzor informacji na dany
pakiet zalqezono do SIWZ). Jeieli zloi:ono ofert? na dany pakiet, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania
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u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiaj^cy

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i uslug, ktdry

mialby obowi^ek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami.

5. Spos6b obliczenia ceny oferty na dany pakiet wynika z formularza kalkulacje cenowa na dany pakiet.

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

6. Cena oferty na dany pakiet winna zawierad wszelkie koszty, opiaty i podatki zwi^zane z realizacj^

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

XIIL Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteridw i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty zardwno w pakiecie I, jaki pakiecie II decydowad b?dzie przedstawione poniiej

kryterimn oceny ofert oraz nast^puj^cy sposob oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnizsza zaoferowana cena spoSrdd ocenianych ofert

IloSd punktdw = — — x 100 pkt x 100%

cena zaoferowana w ofercie ocenianej

»Punktacja b?dzie przyznawana zgodnie z powyzszym wzorem.

»Przy obliczaniu punktdw zostanie uwzgl?dniona zasada wyra^ona w pkt XII pkt I SIWZ.

SIWZ, vr tym formularze opis przedmiotu zamowienia odpowiednio w pakiecie I i pakiecie II oraz wzor umowy,

zawiera standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2apzp.

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

umowv w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy tidzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdregd oferta jest waaia, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreSlonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, speinia
wymagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okre^Ionego w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umowf w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrze^eniem
art. 183 pzp, w terminie okreSIonym w art. 94 ustl pkt 2 pzp.

Formf przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okre^la pkt VII pkt 2 SIWZ.
3. Zamawiaj^cy mo2:e zawrzed umow§ przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. I pzp, je2;eli:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlozono tyiko jedn^ ofert? lub

b) w pOst?powaniu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej niz kwoty okreilone w przepisach
wydanych na podstawie art. II ust. 8 pzp uplyn^I termin do wniesienia odwolania na czynno^ci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosiia wyrok
lub postanowienie koAcz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze
oferty lub w piimie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy mo2:e wyrazid zgod? na
podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpd:&iiej
w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia imiowy Wykonawca zobowi^zany jest wnie^d zabezpieczenie
nale^ytego wykonania umowy.

5. Jei:eli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia lunowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy mote
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wybra6 ofert^ najkorzystniejsz^ spo^r6d pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania

i oceny, chyba tQ zachodz^ prZeslanki uniewazmienia post^powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

1. Zgodiiie z art. 147 ust. 1 p^ Zamawiaj4cy ̂ ;4da od Wykohawcy, ktdregp oferta zostanie wybrana, wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko§6 zabezpieczenia

wynosi 10% ceny oferty w danym pakiecie.

2. Zabezpieczenie mote zostac wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast^puj^cych

formach:

a) pieni^dzu,

b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spdldzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym,

±e zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni^znym;

c) gwarancjach bankowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci.

3. Zabezpieczenie wnOszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

poniiej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly sif na rachunku Zamawiaj^cego
najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy; BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003

7420 0002.

Na potrzeby przelew6w mi^dzynarodowych podaje sif: SWIFT, tj.; „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1,40-043 Katowice.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form Wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany
jest zloiyd stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV piftro, pokdj
nr 410, najp6zniej w dniu wyznaczonym jako dziefi zawarcia umowy w danym pakiecie.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moi;e dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem
ci^gloSci zabezpieczenia i bez znmiejszania jego wysokoSci. O zamiarze dokonania zrniany foriiiy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest poinfonnowad Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moZe warunkowad
wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci Z^dania wyplaty przez wystawcf
dokumentu. Zabeznieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot poszczegdlnych czfSci zabezpieczenia, Zamawiaj^cy
nie moZe zostad pozbawiony moZliwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy, jeZeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waZnoSci zabezpieczenia
(jeZeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waZno^ci dokumentu).

8. Projekt treSci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zaWarciem
umowy na dany pakiet.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym termin zwrotu zabezpieczenia, okre^la wz6r umowy oraz art. 151
ust.l pzp.

XVL Istotne postanowienia umowv - wzdr umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre§ci zawieranej umowy na dany pakiet oraz
wysoko^d kar umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy
zal^czony do SIWZ; wzdr umowy dotyczy zardwno pakietu I, jak i pakietu II. Wzdr umowy reguluje przyszle
zobowiqzania Wykonawcy zwi^ane z realizacji zamdwienia w danym pakiecie. Na kazdy pakiet zostanie
zawarta odrfbna umowa.
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2. Wykonawcy wyst^puj^cy wsp61nie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialno^6 za wykonanie umowy

w danym pakiecie i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania lunowy.

XVn. Pouczenie o §rodkach ochronv prawnei przystuguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie

zamdwienia

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

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moiie ponie^d szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguj^ rdwniez organizacjom wpisanym na list?,

0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

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

na podstawie ustawy.

4. Jeieli warto^d zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przyshiguje wylgcznie wobec czynnoSci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;

2) okreilenia warunkdw udziahi w post?powaniu;

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

4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywad czynnoSd lub zaniechanie czynnoSci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?
niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre^lad oraz wskazywad
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

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

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

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

9. Terminy wnoszenia odwolania okreila art. 182 pzp.

XVni. Informacia dla Wvkonawcdw - Klauzula informacvina RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuj?, ze:
■  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Narodowy Fundusz Zdrowia - Sl^ski Oddzial Wojewddzki ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice; adres e-mail:
zamowieniapubliczne@nfe-katowice.pl;
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■  Inspektorem Ochrony Danych w Sl^skim Oddziale Wojewddzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest Pan

Maciej 2ymelka, adres e-mail: iod@nfz-katowice.pI, tel. 32 735 19 21;
■  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODQ w celu zwi^anym

z  post^powaniem o udzielenie zamdwienia publicznego w przedmiocie: utrzymanie czystosci

w pomieszczeniach nalezqcych do ̂ Iqskiego OW NFZ - zamdwienia nr 28/pn/2018, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

■  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b§d^ osoby lub podmioty, ktdrym udost?pniona zostanie

dokumentacja post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamdwien publicznych (j.t. Dz.U.2018.1983), dalej „ustawa Pzp";

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

zakonczenia post^powania o udzielenie zamdwienia, a tak^:e przez okres trWania umowy oraz okres

archiwizowania dokumentdw zgodnie z obowi^j^cymi w tym zakresie regulacjami;

■  obowi^zek podania przez Pani^ana danych osobowych bezpo^rednio Pani/Pana dotycz^cych jest wymogiem
ustawowym okre^lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi^zanym z udzialem w post^poWaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp;

■  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b^d^ podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

■  posiada Pani/Pan:

^ na podstawie art. 15 RODO prawo dostfpu do danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo iqdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeiieniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzfdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iQ

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 przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyi

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

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowad zmianq wyniku postqpowania
0 udzieienie zamdwienia pubiicznegd ani zmianq postanowien umOwy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie rnoze naruszad integrainodci prdtokdiu orazjego zaiqcznikdw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w ceiu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej iub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej iub
prawnej, iub z uwagi na wazne wzgigdy interesu pubiicznego Unii EuropejskieJ iub pahstwa cztonkowskiego.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nale^ fakt ten
natychmiast zgtosid Zamawiaj^cemu.
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Nt zam6wienia: 28/pn/2018 fotmulatz oferly pakiet I

OFERTA

Natodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddzial Wojewodzki
uL Kossutha 13

Dane Wykonawcy: 40-844 Katowice

Nazwa/Firma:

Adres:

Numer KRS: /jeieU dotyczy/

CEIDG: /jfezelidotyczy/

Nunier REGON: /jezeli dotyczy/

NumetNIP:

adtes e-mail: (jezeli jest)

telefoh: fax: (jezeli jest)

sttona www: (jezeli jest)

Nt rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogi zwrocic wadium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^dzu)

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

w obiektach Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NarodoWego Futiduszu Zdrowia, ofemjemy
wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie I, zgodnie ze Specyfikacjq,
Istotaych Warunkow Zamowienia:

za cen^ ofetty: zl brutto,

zgodnie z formulatzem kalkulacja cenowa pakiet I.

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do cen (wartoiei) netto podanvch w formidarzu kisjkulacia cenowa pakiet I
podatku VAT, ieieli obowi^zek podatkowy spoczywa na Zamawiaiqcyin — pattz pkt XII pkt 4 SIWZ otaz wzof
infontiacji. o ktbrej mowa w art. 91 ust. 3a pzp. W takiej sytuacji cen^ ofetowani^ ptzez Wykonawcy b^dzie cena
netto. czyli bez podatku od towatow i usbig. Wykonawca winien uwzgl^dnic niniejsze ptzedstawiajt^c cen^ oferty.

2. Oswiadczamy, iz zobowiq,zujemy si? wykonywac przednjiotowe zamowienie przez oktes 12 miesi?cy, tj.

od dnia 01.03.2019 r. do dnia 29.02.2020 r., z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy zawarcie umowy nast^i
w dniu 01.03.2019 r. lub pozniej, zamowienie b?dzie wykonywane przez okres 12 miesigcy licz^c od dnia
nast?puj^eego po dniu zawarcia umowy.
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3. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki pl'atnosci okreslone we wzprze umowy.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zaiiych niniejsz^ oferty przez oktes 30 dni. Bieg zwiqzania oferty
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

5. Oswiadczamy, ze do wykonywania czynnosci, co do ktorych SIWZ w niiuejszym post?pOwaniu wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, zaangazujemy * osob sptz^taji^cych. ktore b?d^
zatrudmone na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.

* w wyktopkowanym miejscu nale:^ wpisac i^dan^ infotmacj?, czyli liczb^ osob sptzt^taj^cych.

Prr^e^ c^nnosci, ktorych uykonanie pokga na nykonywaniu pray w ros(umieniu kodeksu pray,^ ror^mie sig mrystkie
csynnosd nykonywane w ramach prs^edmiotu spmowienia, ktore wskaspno wformularcrp opis pr^edmiotu s^mowienia pakiet
I, nykonywane beaposrednio prsps^^ osoly sprsptcycice uapstnicfpce po stronie Wykonawy luh poduykonawy w prbcesie
wykonywania ustugi objitej prspdmiotem spmowienia, sp nyjcpkiem csynnosd, o ktqych mowq w Cepsd A. formularip opis
prrpdmiotu tpmdwienia pakiet I wpkt HIppkt 4, pkt VI, pkt VII ipkt VHI.

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

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowii^zujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w pakiecie I na warunkach okreslonych dla tego
pakietu we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

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

Lp. czesc zamowienia firma podwykonawcy

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

9. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac/nie b?dziemy polegac**

na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym sytuacji ekonomicznej (posiadanie

ubezpieczenia od odpowiedzialnosd cywikiej).

10. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac/nie b?dziemy polegac**
na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym sj^acji finansoWej (posiadanie srodkow
finansowych lub zdolnosci kredytowej).
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11. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac/nie bgdziemy polegac**
na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym zdolnosci techtiicznej (dysponowanie
odpowiednim urz^dzeniem).

12. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac** na
zasobach innego podmiom/6w w zakresie dotyczq,cym zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego
doswiadczenia).

** niepotrzebne skreslic. Wpizypadka polegania na zdolnosci lub sytuacjx innego podmiotu/dw Wykonawca
udowodni, iz reaiizuj^:c zaihowienie b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobawi tego podmiotu/ow,
w szczegolnosci pizedstawtaj^c zobowiqzanie tego podnaiotu/ow do oddania tnu do dyspozycji niezb^dnych
zasobow na pdtrzeby realizacji zamowienia,

UWAGA! Zgodnie z att. 22a ust,4 pzp, w odmesiemu do Watunku dotycz^cego doiwiadczenia (tu; zdolnosci
zawOdowej), Wykonawcv mogef polegac na zdolnosciach innych podmiotow. iesli podnaioty te zrealizuiq ustugi.
do tealizacii ktorych te zdOlnodci sg wymagane.

13. Oswiadczamy, ze jestesmy podmiotem, o ktorym mowa w art 22 ust.2 pkt 1 pzp zatmdniaj^cym osoby
niepeinosprawne. w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoiecznej oraz
zatmdnianiu osob niepelnosprawnych oraz, ze spelniamy wamnek okreslony w oparciu o art. 22 ust. 2a
pzp, tj. minimalny procentowy wskaznik.zatmdnienia przez nas osob niepelnosprawnych w rozumieniu ww.
ustawy z dma 27.08.1997 r. jest nie mniejszy niz 30% osob przez nas zatrudnionych. Zobowi^zujemy si^
takze do zachowania speiniania ww. wamnkow w sposob ciqgly w calym okresie realizacji umowy, a nie
tylko na etapie postg>owania o udzielenie zamowienia.

14. Oswiadczamy, ze b^dziemy realizowac umow? w sposob zgodny z ustawq. z dnia 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spoiecznej oraz zatmdnianiu osob niepelnosprawnych.

15. Zobowi^zujemy si^ w przypadku wybom naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty na pakiet I. Zabezpieczenie wniesiemy
najppzniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

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

1) KRS

2) CEIDG

3) pelnomocnictwa zal^czonego do nimejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednip
umocpwane.

*zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowaznione (upelnomoCnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post(fpowaniu:

/imi^ i nazwisko/ /podstawa upowainienia do reprezentowania Wykohawcy/

^(%l
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17. Oswiadczamy, ii nalezymy/nie naleiymy** do gfupy maiych lub srednich przedsi^biorstw.
** niepottZebne skreslic

De/m'ffi matego ora^ sndniego pr^edskbior(y, a tak^e mikropr^edskhioripi ^awiera ustawa ̂  dnia 06.03.2018 r. Prawo pr^edskhiorcow
(D^. U. 2018.646). Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 1 pkt 3 ̂t. ustauy u^te n> ustawie okreslenia o^naci^ajci:
1) mikroprspdsi^biorca - pn(edsi^biorci, ktoiy w co najmniy jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obmtonych spelniai icici(nie nast^ujuce warunki;
a) ̂trudttial sredniorocspie mnkj ni^ 10 pracoivnikow ora^
b) osiqgnqi roc^ obrot netto spr^da^ towardw, wyrobow i using oras^ ̂  operacji jinansonych nieprspkracspjeiy rownowartosci w s^otych 2
milionow euro, lub sumy aktywowjego bilansu sporr^pd^nego na koniec jednego ̂  tych lat nie pmykroc^iy rownowartosci w ajotych 2 milionow
euro;

2) mafy prssedsi^biorca - propdskbiorc^, ktoiy w co najmniyjednym roku ̂  dwdch ostatnich lat obrotonych spelniai Icic^ie nast^ujuce
warunki:

a) sptrudnial srednioroccpie mniej ni\50 pracownikow ora:^
b) osiagncil roccpy obrot netto ̂ e sprspda^ towarow, wyrobdw i using oras;^ \ operagi Jinansonych nieprcpkracspjpy rownowartosci w sjotych 10
milionow euro, lub suny aktywowjego bilansu sporspdspnego na koniec jednego ̂  tych lat nie prcpkroccyly rownowartosci w s^lotgch 10 milionow
euro - i ktoty nie jest mikroprvpdsiibiorcc;;

3) itedtii przedsi^biorca - prspdskbiorc^, ktoiy w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych spelniai leicipie nast^uj^ce

a) sptrudnial srednioroc-pie mniej ni^2S0 pracownikow oras;^
b) osicfgncil rocspy obrot netto sp spmpda^ towarow, nyrobow i using oras;^ operagi jinansonych niepnpkracspjciiy rownowartosci w sjoiych 50
milionow euro, lub sumy aktj/wowjego bilansu sporcpdspnego na koniec jednego ̂  tych lat nie prspkrocsyly rownowartosci w s^lotych 43 milionow
euro

- i ktoiy nie jest mikroprspdsiibiorcci ani malymprspdsi^biorcp

18. Oswiadczamy, ie wypelnilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrediuo pozyskalismy w celu ubiegania si?
o udzielenie zamowienia pubUcznego w niniejszym post?powaniu.**

*ro2porzad2enie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizyc2nych w 2wi^ku 2 pr2etwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne ro2por2^d2enie o ochronie danych) (D2. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku, gdy Wykonawca nie pr2eka2uje danych osobowych innych ni2 be2posrednio jego dotyc2^cych lub
2achodzi wyi^c2enie stosowania obowi^ku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci
oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nale^y wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.

19. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty nast?puj^ce wypetnione formularze/
oswiadczenia/dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp pakiet I
2) oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp
3) formularz opis przedmiotu zamowienia pakiet I
4) formularz kalkulacja cenowa pakiet I
5) zobowi^ame innego podmiotu do oddama do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji

zamowienia — jezeli dotyczy
6) peinomocnictwo osob reprezentujqcych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)

— jezeli uprawmenie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)
7) inne - jezeli dotyczy
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Uwaga!

Na wezwanie Zamawiaj^cego, o ktorym mowa w art. 26 ust2 pzp (patrz; SIWZ), Wykonawca ztoiy nast^pujqce
oswiadczenia i dokumenty;

a) dokumetit potmerd^ajci(y, Wykonawca jest ubespiecspty od odpowiedejalnosci ywilnej w s(akresie pnwadspnj dsjalalnosci
!(wi^spnej t^pr^dmiotem c;am6wienia na sum^ gwaranyjnci okreshnciprs^c^ Zamawiajcicego;

»}es^li Wykonawca polega na sytuagi ekonomia^nej innego podmiotu/ dw, piyedstawia ww. dokument potwierds^jciy, ̂ e podmiot, na ktdrego
ytuaji ekonomic^ej Wykonawca polega jest ubespiect^ty od odpowiedejalnosci ywilnej w s(akresie prowadspnej dt^uslalnosd s(wicis^nej ̂
prs^dmiotem s^mqwienia.

»Je^e/i ̂  u^asadnionejpnycsyny Wykonawca nie moye s^o^c dokumentu doycs(pcego ytmji ekonomict(nej nymaganego prs;es^ Zamawiajcicego,
mos^ ̂ o^c inty dokument, ktory w nystarcsiajciy sposob pqtwierdt(a pelnianie opisanego pTs^st_ Zamawiajcicego warunku udsjalu w
post^owaniu (art.26 ust. 2cpsp).

b) iafotmacja banku lub spdtdzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierds^ajcica uysokosc posiadanych
STodkowjinansowych tub s^lnosc kredytowciWykonawiy;

»Je^li Wykonawca polega naytuajifinansowej innego podmiotu! dw, prsiedstawia ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu.
»Jezeli ̂  us^sadnionej pnyctyny Wykonawca nie md^e cjodyc dokumentu doyci^cego ytuaji jinansowej i^maganegd pnie:(_ Zamawicjc^ego,
mo^., vjoiyc imy dokument, ktdry w uystarcs^ciQi sposdb potwierd^a spelnianie opisanego prc(es(^ Zamawiajcicego warunku udijalu
wpostqpowaniu (art.26 ust. 2cpsp).

c) wykaz urzqdzed (formularz wykaz urzqdzed paJaet I) dostqpnych Wykonawcy w celu reali^ji spmdwienia wra;^
Z informagci o podstawie ̂ sponowania tymi zpsobami;

d) wykaz using (formularz wykaz using pakiet I) wraz z dowodamu

Uwaga!

Oswiadczenie a ptzynaleinosd alba braku ptzynaleinosei do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca sklada
w terminie 3 dni od s^amieszczenia informaji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5psp na stronie intemetowej www.ntsykatowice.pl

Imi^ i nazwisko upehiomocnidiiego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

w
M
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OFERTA

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

Dane Wykonawcy; 40-844 Katowice

Nazwa/Fitma:

Adtes:

Numer KRS: /jeieli dotyczy/

CEIDG; /jeieli dotyczy/

Numet REGON: /jeieli dotyczy/

Numer NIP:

adtes e-mail: (jezeli jest)

telefon: fax: (jezeli jest)

sttona www: (jezeli jest)

Nr tachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy bfdzie mogl zwrocic wadium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^dzu)

1. W nawi^aniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot uslug^ sprz^tania
w obiektach Sl^skiego Oddzialu WojewodzMego Narodowego Funduszu Zdrowia, oferujemy
wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie II, zgodnie ze
Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia:

za cen^ oferty: zl brutto.

zgodnie z formularzem kalkulacja cenowa pakiet II.

UWAGA!: Wvkonawca nie doUcza do cen (wartoSci) netto podanych w formularzu kalkulacta cenowa pakiet II
podatku VAT, ieieli obowi^zekpodatkowy spoczywa na Zatna-wiais^cym -r patrz pkt XII pkt 4 SIWZ oraz wzot
informacji. o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp. W takiej sytuacji cehs^ ofetowanf^ ptzeZ Wykonawcy b^dzie cena
netto. czyli bez podatku od towarow i uslUg. Wvkonawca winieH uwzgl^dnic niniejsze przedstawiaj^tc Cen^ oferty.

2. OswiadcZamy, iz zobowi^zujemy si? wykonywac przedmiotowe zamowienie przez okres 12 miesi?cy, tj.
od dma 01.03.2019 r. do dnia 29.02.2020 r., z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy zawatcie umowy nast^i
w dmu 01.03.2019 r. lub pozniej, zamowienie b?dzie wykonywane przez okres 12 miesi?cy licz^c od dnia
nast?puj^cego po, dniu zawarci^mowy.
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3. Oswiadczamy, ze akceptujemy waninki platnosci okreslone we wzorze ximowy.

4. Oswadczainy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ ofertq, przez okres 30 dni. Bieg zwi^zania ofeft%
rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania ofett.

5. Oswiadczamy, ze do wykonywania czynnosci, co do ktorych SIWZ w niniejszym post?powaniu wymaga
zatrudiiienia na podstawie umowy o prac?, zaangazujemy .* osob spt2^tajq,cych. ktore b?d%
zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.

* w wykropkowanym miejscu nale:^ wpisac i^dan^ informacj?, czyli liczb^ osob sptzq.taj^cych.

Liczba pbdana w pkt 5 niniejszego fotmulatza winna bye sum^ liczby 6s6b sprz^taj^cych podanej
poniiej w tabeli dla poszczegolnych lokalizacji (obiektow):

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

Delegatura Cz?stochowa

Delegatura Piekary Sl^skie

Delegatura Rybnik

SOU Chorzow

SOU D^browa Gomicza

SOU GUwice

SOU Kdobuck

SOU Sosnowiec

SOU Zabrze

SOU Zywiec

Pr^ez czynnosci, ktotych wykonanie polega na wykonywaniu pray w rozumieniu kodeksu pray, ro^umie si^ wszystkie
csynnosci nykonywane w ramach przedmiotu zpsnorvienia, ktore wskaspino wformularzu opis przedmiotu zpmdwienia pakiet
II, wykonywane bezposrednio przez osoly sprz^tyqce uczestniczpce po stronie Wykonawy lub podnykonaivy w procesie
nykonywania uslugi obj^tej przedmiotem zpfndmenia, zp nyjdpkiem csynnosci, o ktorych morva w Czgsci A formularza opis
przedmiotu spmowienia pakiet U wpkt A pkt VI ipkt VH.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zdobylismy
informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty., Oswiadczamy, ze zobowiqzujemy si?
w pfzypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okreslonymi w SIWZ oraz obowiqzuj^cymi normami i przepisami prawa.
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7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy zostai ptzez nas zaakceptowany i zobowi^ujemy si?
w przypadku -wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w pakiede II na warunkach okredonych dla tego
pakietu we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

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

Lp. czesc zamowienia firma podwykonawcy

* wj^ehiic tylko w przypadku zamiara wykonywania zamowienia w pakiecie II z udzialem podwykohawcy/6w

wskazuj^c cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy oraz firm?

podwykonawcy/6w.

9. Oswiadczamy, ze przy wykohywaniu zamowienia b?dziemy polegac/nie b?dziemy polegac**

na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym sytuacji ekonomicznej (posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedziakiosd cywilnej).

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

finansowych lub zdolnosd kredytowej).

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

** niepotrzebne skresUd. Wprzypadku polegania na zdolnosci lub sytuacji innego podmiotu/6w Wykonawca
udowodni, i£ realizujqc zamdwienie b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobanai tego podmiotu/ow,

w szczegolnoici przedstawiaj^c zobowiqzanie tego podmiotu/6w do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych

zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia,

UWAGA! Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotyczqcego doswiadczenia (tu: zdolnoici

zawodowej), Wykonawcy mogq polegac na zdolnosciach innych podmiotdw. jeSIi podmioty te zrealizuiq ustugi.

do realizacji ktdrych te zdolnosci sq wymagane.

12. Oswiadczamy, ze jestesmy podmiotem, o ktorym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatmdniaj^cym osoby

niepelnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabihtacji zawodowej i spolecznej oraz

zatmdnianiu osob niepelnosprawnych oraz, ze spelniamy warunek okreslony w oparciu o art. 22 ust. 2a
pzp, tj. minimalny procentowy wskaznik zatmdnienia przez nas osob niepelnosprawnych w rozumieniu ww.

ustawy z dnia 27.08.1997 r. jest nie mniejszy niz 30% osob przez nas zatmdnionych. Zobowi^zujemy si?
takze do zachowania spelniania ww. warunkow w sposob d^ly w calym okresie realizacji umowy, a nie
tylko na etapie post?powania o udzielenie zamowienia.

13. Oswiadczamy, ze b?dziemy realizowac iimow? w sposob zgodny z ustawy z dnia 27.08.1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatmdnianiu osob niepelnosprawnych.

14. Zobowi^zujeniy si? w przypadku wybom naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty na pakiet II. Zabezpieczenie wniesiemy
najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarda umowy.

CW
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15. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w nimejszym post^powaniu
(w tym podpisuj^cych ofertg/formiilarze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast^puj^cego
dokumentu*:

1) KRS

2) CEIDG

3) peinomocnictwa Zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio
umocowane.

*zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowainipne (upetnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post^powaniu:

/imi^ i nazwisko/ /podstawa upowa^nienia do teptezentowania Wykonawcy/

16. Oswiadczamy, ii nalezymy/nie nalezymy** do grupy maiych lub srednich przedsi^biorstw.
** niepotrzebne skreslic

Defmig'i mahgo orasi mdniego prs^edsiibiorQ/, a tak^e r»ikroprv(edskhiorg t^awiera ustawa dnia 06.03.2018 r. Pram prr^dsiibionow
(Ds^U. 2018.646). Zgodnie s^art. 7 ust.1 pkt 1-pkt3 gt. ustawy uiyte w ustawie okreslenia ospac^jq;
1) mikropnydskbiona - prs;edskbiorci, ktdry w co najmniejjedtym roku ̂  dtvoch ostatnich lat obrotonych speinial iqci^nie nast^ujuce warunki:
a) f^trudnial sredniorocs^nie mniej nis^ 10 pracownikdw ora;^
b) osiqgnni rocs^ obrot netto ip spn(eda^ towarotv, nyrohoiv i usiug oras^ ̂  operagiJinansoivych nieprs^kracs^qQ/ rownowartosci w t(lotych 2
miUonow euro, lub sum/ ak^mw jego bilansu spors/^s^nego na koniec jednego p/ch lat nie prsykrocsyly roivnmvartosci w s;lotych 2 milionow
euro;

2) mafy przedsi^biorca - prt^edskbiorci, ktoty w co najmniej jednym roku ̂  dmch ostatnich lat obrotowych speinial Iqci/pie nastepujqce
ivarunki:

a) ̂trudnialsredniorocspie mniejni^50pracownikow oras;^
b) osiqgnql rocspy obrot netto S(e sprs^edasy towarow, wyrobdw i uslug oras;^ ̂  operagi Jinansouych niepr^ekracspjqiy rownowartosci in s(lotych 10
milionow euro, lub sumy aktj/wowjego bilansu sporspdspnego na koniecjednego ̂  tpch lat nie prspkroccyly rownowartosci w ajotych 10 milionow
euro - i ktoiy nie jest mikroprpdsi^biorcq;

3) sredni ptzedsi^biotca - prs/edsi^biorc^, ktory w co mymnigjednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych speinial Iqcspie nast^ujqce
warunki:

a) ̂atrudnial sredniorocspie mniej ni\ 250pracownikow ora^
b) osiqgnql rocspy obrot netto sp sprspdasy towarow, wyrobow i uslug oras;^ ̂  operagi ftnansowych nieprspkracspjqy rownowartosci w s^otych 50
milionow euro, lub sumy akp/wow jego bilansu sporrpdspnego na koniec jednego ̂  tych lat nie prpkrociyly rownowartosci w sjotych 43 milionow
euro

- i ktory nie jest mikropnpdspbiorcq ani malym prspdsi^biorcq.

17. Oswiadczamy, ie wypeinilismy obowi^ki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si^
o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post^powaniu.**

*rozporzad2enie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwi^ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub
zachodzi wylqczenie stosowania obowi^ku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci
oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nale^ wykteslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.
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18. Zal^cznikami do ninieiszego fomiulatza oferty nastigpuj^ce wypelnione formularze/
oswiadczenia/dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp pakiet II
2) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
3) fonntilarz opis przedmibtu zamowienia pakiet II
4) formularz kalkulacja cenpwa pakiet 11
5) zobowiqzame irinego podmiotu do oddama do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji

zamowienia jezeli dotyczy
6) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawcp (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)

— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)
7) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

Na wezwanie Zamawiajqcego, o ktdtyxn mowa w art, 26 ust.2pzp (patrz: SIWZ), Wykonawca ztoiy nast^pujqce

oiwiadcZenia i dokumenty:

a) dokument potmerd^^ajciQi, ̂  Wykonawca jest ubes^ecypny od odpowiedsjalnosd ywilnej w c;akmie prowadspnej d^atalnosci
cyncis^anej v^piyedmiotem zamowienia na sum^ gwaranyjnci okreslonciprspz. L" amawiajucego;

» jezeli Wykonawca polega na ytuagi ekonomiczpej innego podmiotuj dw, przedstawia ww. dokument potwierdzajny, ̂  podmiot, na ktdrego
ytuagi ekonomicznej Wykonawca polega jest ubezpieczpny od odpowiedcjalnosci ywilnej w zpkresie prowadzpnej dvjalalnosci zpdcizpnej
Zprzedmiotem zptudwienia.

»Jedpli z uzpsadnionejprzgczjtty Wykonawca nie mo^ zf^iyc dokumentu dotpczycego ytuagi ekonomicznej uymaganego przgz Z"^amawiajcicego,
moze z^o^c inny dokument, ktdry w uystarczq/ciQi sposdb potwierdza spelnianie opisanego przfz Zamawiajcicego warunku udsjalu
wpost^owaniu (art.26 ust. 2cpzp).

b) informacja banku lub spdtdzielczej kasy oszcz^dnoiciowo-kredytowej potwierdzajcica wysokosc posiadanych
sfodkdw jinansonych lub zdolnosc kredytowci Wykonawy;

»Jezeli Wykonawcapokga na rytuajifinansowej innego podmiotu! dw, przedstawia ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu.

»Jedpli z uzpsadnionej przjiczyny Wykonawca nie moze s^o^c dokumentu dotyczpcego ytuagi finansowej nymaganego prz^Z f-iiniawiajcicego,
moze zfo^t inny dokument, ktdry w wystarczajcicy sposdb potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiajucego warunku ud'fialu
wpost^owaniu (art.26 ust. 2cpzp).

c) wykaz ushig (formularz wykaz uslug pakiet 11) wraz z dowodami.

Uwaga!

Odwiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca sklada

w terminie 5 dni od zamieszfzcnia informdji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5pzp na stronie intemetowej www.ntZ-katowice.pl.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis.
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O P IS P R Z E D MIO T U ZAMOWIENIA

Pakiet I: ushiga sprz^tania obiektu Sl^skiego OW NFZ w Katpwicach przy ul. Kossutha 13, zgodnie
z wymogami okre^lonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym fonnularzem ofaz wzorem umowy.
Sprz^tanie winno odbywad sip od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 16.00 do 7.00 (po opuszczeniu
pomieszczen prZez pracownikow Zamawiaj^cego), za wyj^tkiem pomieszczen szczegdlnych [zoStan^ wskazane
przez Zamawiaj^cegO przed zawarciem nmowy], w kt6rych ushiga sprz^tania winna bye wykonywana wyl^cznie
podczas obecno^ci pracownikdw Zaniawiaj^cego, tj. od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Cz^sc A - Zasady ogolne.

I. Uslugi sprzqtania w pomieszczeniach biurowychj socjalnych i technicznych:

1. CzynnoSci wykonywane 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu:
a) wycieranie na mokro powiefzchni biiirek;
b) odkurzanie dywan6w i wykladzin podlogowych;
c) opr6znianie i mycie kubl6w na ̂ mieci, wynoszenie work6w ze smieciami oraz wynoszenie

zawarto^ci work6w z niszczarek;
d) mycie umywalek oraz baterii krmowych;
e) zamiatanie i mycie podl6g detergentem;
f) wycieranie na mokro parapetdw, gablot, klamek oraz powierzchni msbli (szafki, kontenerki,

p61ki, fotele);
g) polerowanie luster.

2. Czynno^ci wykonyw^e 3 razy w tygodniu:
a) mycie glazury wokdl umywalek;
b) wycieranie na mokro pojemnik6w na mydlo w plynie i rpczniki.

3. Czynno^ci wykonywane 1 raz w miesi^cu:
a) mycie drzwi wejSciowych (w tym futryh) do pomieszczen;
b) mycie szaf;
c) generalne sprz^tanie polegaj^ce na zamiataniu oiaz umyciu podl6g po wysumpciu/odsunipciu

szaf, szafek, kontetierkdw, biurek, krzesel i inhego sprzptu w sprZ^tapych pomieszczeniach;
d) wycieranie powierzchni lamp o§wietleniowych, tam, gdzie jest to moziliwe;
e) konserwacja podl6g (pastowanie, froterowanie wraz z doczyszczaniem);
f) wycieranie krat i wywietrznik6w.

4. Czynno^ci wykonywane 1 raz na 3 miesiqce;
a) odmra^anie i mycie loddwek.

n. Usiugi sprzqtania w toaletach:

1. Czynno^ci wykonywane przynajmniej 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu;
a) mycie umywalek i baterii kranowycb;
b) mycie podldg detergentami i ̂ rodkami dezynfekcyjnymi;
c) mycie sedesdw i desek sedesowych detergentami i ̂ rodkami detynfekcyjnymi;
d) polerowanie luster;
e) opr6^anie i mycie kubl6w, wynoszenie workow ze Smieciarm;.
f) wycieranie na mokro parapetdw;
g) wycieranie na mokro pojemnikdw na mydlo w plynie i rpczniki.

2. Czynno^ci wykonywane 1 raz w tygodniu:
a) mycie drzwi (w tym fiitryn);
b) mycie glazury detergentem;
c) mycie ̂cianek dziel^cych tpalety.

id?
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3. CzynnoM wykonywane 1 raz w miesi^cu:
a) wycieranie na mokro wywietrzaikdw;
b) mycie lamp P^wietleniowych, tarn, gdzie jest to moi:liwe (pomoc konserwatora Sl^skiego OW

NFZ);
c) doczyszczanie podl6g.

in. Uslilgi sprz^tania w ci^gach korytarzowych, klatkach schodowych (od poziomu minus 1 do poziomu
5):

1. CzynnoSci wykonyw^e 1 raz dziennie:
a) zamiatanie i mycie podl6g.i biegdw schodowych;
b) mycie drzwi Oddzielaj^cych klatki schodbwe od ci^gbw korytarzowych;
c) wycieranie na mokro stolikbw, parapetbw, dolnych ram okiennych na klatkach schodowych;
d) oprbmianie i mycie kubibw na Smieci, wynoszenie workbw ze Smieciami.

2. CzynnoSci wykonywane 1 raz w tygodniu:
a) mycie balustrady i plyt zabezpieczaj^cych;
b) wycieranie na mpkro grzejriikbw, szaf, gablot, klamek, elementbw wystaj^cych ze Scian.

3. CzynnoSci wykonywane 1 raz w mieslqcu:
a) konserwacja podlbg (pastowanie, froterowanie lub szorowanie terakoty);
b) generalne sprz^tanie (mycie szaf, wysunipcie sprzptbw i krzesel).

4. CzynnoSci wykonywane 4 razy w roku:
a) mycie olden na klatkach schodowych w terminach wskazanych przez Zamawiaj ̂cego

(marzec, maj, sierpien, pazdzierhik).

IV. Ustugi sprzqtania w pomieszczeniach archiwum oraz w pomieszczeniach magazynowych,
gospodarczych (W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ 1 w obecnoSci pracownika Sl^skiego OW NFZ):

CzynnoSci wykoiiyw^e 1 raz na 2 tygodnie:
a) zamiatanie i mycie podlbg;
b) mycie parapetbw, grzejnikbw, mebli, drzwi (w tym futryn);
c) oprb^anie kublbw na Smieci, wynoszenie workbw ze ̂mieciami.

V. Using! sprz^tania Wykonywane codziennie, na bieiqco, w zaleznoSci od aktualnych potrzeb:

1. zamiatanie i mycie podlbg w ci^gach komimikacyjnych;
2. czyszczenie wind;
3. czyszczenie drzwi wejSciowych do budynku (ze szczegblnym uwzglpdnieniem elementbw oszklonych);
4. utrz5'manie w czystoSci schodbw mnieszczonych na zewmptrZ budynku (dotyczy rbwniei podestbw

z przodu i tyhi budynku). W okresie zimowym bfdzie to oznaczalo rbwnie^ odSnie^enie schodbw
prowadz^cych do budynku wraz z podestami (nie mniej niz raz dziennie — w zaleznoSci od warunkbw
atmosferycznych);

5. utrzymanie czystoSci W ci^gach komunikacyjnych (parter budynku A i B oraz budynku Poligrafii)
podczas zmiermych warunkbw atmosferycznych, wystawienie potykaczy „uwaga Sliska podloga";

6. oprbadanie koszy na Smieci umieszCzonych na zewn^trz budynkbw;
7. uzUpehiianie rpcznikbw papierowych, papierbw toaletowych^ kostek zapachowych oraz mydla w plynie;
8. mycie i wycieranie zastawy stolowej w sekretariacie glbwnym i w salach konferencyjnych (filizanki,

szklanki, sztubce, talerze, tennosy, dzbanki itp.);
9. pranie Scierek kuchennych, rpcznikbw.

VI. Uslugi wykonywane 3 razy w rokn:

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

VH. Uslngi wykonywane 4 razy w roku:
specjalistyczne, mechaniczne czyszczenie terakoty wraz z fugami.
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VIII. Usluga akrylowania (w przypadku zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiaj^cego; na wniosek
Zamawiaj^cego):
akiylowanie do 1000 wykladziny podlogowej PCV.

Pod poj?ciem „rok" u^ytym w niniejszym formularzu nalezy rozumie(5 okres realizacji zamdwienia, tj. 12
miesi?cy.
Przez mycie okien naleiy rozumied mycie dwustronne calego okna (w tym szyb, ram okieimych, parapetdw
wewn^trznych i zewn^trznych).
Zamawiaj^cy wymaga, aby wszystkie okna byly myte obustrormie, a wi?c Wykonawca winien uwzgl^dnic
dwukrotno§6 powierzchni okien podanej w pierwszej tabeli w Cz^^ci B niniejszego formularza, przy czym
zewn^trzna powierzchnia okien w poz.l i poz.2 wymaga mycia specjalistycznego (brak dost?pu z poziomu okna
w celu umycia zewn?trznej strony okna).

Cz^sc B - Informacje ogolne na temat obiektu (budynkow) Sl^skiego OW NFZ przy
ul. Kossutha 13 w Katowicachpbjftych sprz^taniem w pakiecie I:

Lp. Adres Podlpga zmywalna
m2

PCV

Wykladzina
dywanowa

m2

Glazura terakota

m2

podlogi /jciany

Okna

Ilo^cszt.

/powierzchnia ni2

I 2 3 4 5 6

1.

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

2698,0 m2/
995,00 m2

Okna 4l4szt./833,02
m2

(w tym okna ktOre
mozna myd tylko od
zewnqtrz:

patter 100,4 m2
na klatkaeh

schodowych od
parteru do V p.

-  73 m2)
+

Drzwi przeszklone
32 szt./153,00 m2

2.
Budynek B
ul.Kossutha 13 2113,00 264,00 1245,00 m2/

550,00 m2

Okna 253 szt/ 910 m2

(w tym okna ktOre
moZna tylko tnyd od
zewn^trz: 568,49 m2

3.
Budynek poligrafii
ul. Kossutha 13

211,00 -

12,m2/
32,00ni2

14 szt./22,40 m2

4.

Budynek garaZy -
pomieszczenia kierowcdw
ul. Kossutha 13

35,00 -

6,00m2/

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

5.
Budynek magazynu
ul. Kossutha 13

165,00 - -
3szt./4,32m2

6.

Budynek poligrafii cz?^6
ushigowa
ul. Kossutha 13

- -
160,00 m2

4 szt. / 5,89 m2
Drzwi przeszklone
2 szt./ 9,56 m2

Lp. Adres Powierzchnia

hiurowa i socjalna
(okplo)
m2

ci^gi
komunikacyjne

(okolo)
m2

klatki

schodowe

(okolo)
m2

toalety
(okolo)

m2

Pomieszczenia

archiwalne +

techniczne

(okolo)
m2

1 2 3 4 5 6 7

1.
Budynek A
ul. Kossutha 13

3130,00
PCV- 2730

1700,00
terakota

90,00
terakota

310,00
terakota

570,00
terakota

2.
Budynek B
ul.Kossutha 13

2377,00
PCV-2130

625,00
gres

254,00
gres

216,00
terakota

150,00
terakota

3. Budynek poligrafii 5.0,00 12,00 150,00



I-

Nr zam6wienia: 28/pn/2018 formularz opis przedmiotu zam6wienia pakiet I

ul. Kossutha 13 PCV PCV 12,00
terakota

PCV

4.

Budynek garaZy
pomieszczenia kierowcdw
ul. Kossutha 13

24,00
PCV

11,00
PCV

6,00
terakota

5.
Budynek inagazynu
ul. Kossutha 13

165,00
PCV

6.

Bud3Tiek poligrafii cz?§6
uslugowa
ul. Kossutha 13

48,00
terakota

100,00
terakota

12,00
terakota

Lp. Adres
Ilo£6

toalet

Ilo^d

umywalek

IIo£6

zlewozmy-
wakdw

Ilo£c

pojemnik6w
na mydio.

IIo$£

piSuar6w

IloiSd

pojemnikdw
na r?czniki

IIo£d

kondygnacji
w budynkU'

1 2 3 4 5 .6 7 8 •  9

1. Budynek A
ul. Kossutha 13

58 62 4 33 24 33 6 nadziehinych
1 podzienma

2. Budynek B
ul. Kossutha 13

22 34 8 22 12 22 6 nadziemnych
1 podzienma

3. Budynek poligrafii
ul. Kossutha 13

2 2 - . 2 1 2 1 nadzietima

4. Budynek poligrafii cz?^6
uslugowa
ul. Kossutha 13

3 3 1 3 3 1 nadziemna

Liczba sztuk;

Biurko 472

Szafa 577

Krzesio 1569

Kosze na §inieci:

> 580 szt. 0 pojemno^ci
>  100 szt. 0 pojemno^ci
>  40 szt. 0 pojemno^ci

35 litr6w

50 litr6w

7 litr6w

Cz^sc C - Wykonawca oSwiadcza i zobowiqzuje si?, iz b?dzie realizowal zamowienie
zgodnie ze wzorem umowy (odpowiednio do pakietu I), w tyin Wykonawca oswiadcza
1 zobowi^zuj e si?:

1. W okresle realizacji umowy Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnid dodatkowO, na wniosek
Zamawiaj^cego, w sumie nie wi?cej niz 200 osobogodzin sprz^tania pomieszczen na wypadek zaistnienia
okoliczno^ci wymagaj^cych dodatkowego sprz^tania. Wykorzystanie dodatkowych osobogodzin przez

Zamawiaj^cego b?dzie fakultatywne i b?dzie zale^alo od jego bieii^cych potrzeb. Zamawiaj^cy
kazdorazowo poinformuje Wykonawc? za po^rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
Wykonawcy o zamiarze skorzystania z dodatkowych osobogodzin wskazuj^c dat? (lub okres) oraz godziny
dodatkowego sprz^tania wskazanych pomieszczen w danym obiekcie, a takze rodzaj czynnoSci sprz^tania.
Wykonawcy nie przyshiguj^ iadae roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiaj^cego cz?sci lub
calomel dodatkowych osobogodzin.

Przez osobogodzin? nale^y rozumied jedn^ godzin? (60 minut) sprz^tania przez jedn^ osob? sprzgtaj^c^.
2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedtoiy Zamawiaj^cemu (jednej z os6b wskazanych w umowie)

oSwiadczenie, te prowadzone w trakcie obowi^zywania mnowy prace na wysoko^ciach b?d^ wykonywane
zgodnie z przepisami § 105-108 Rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze^nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (j.t.Dz.U.2003.169.1650 ze zm.).

3. Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca, obok ̂ rodkdw bezpoSrednio przeznaczonych do utrzymania
czysto^ci obiektdw/pomieszczeh, zobowi^zuje si? w ramach wynajgrodzenia umowy na bietqco zapewniad
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wszystkie niezb?dne ̂ rodki czystoSci i artykuljj higieniczne (toaletowe), w szczegdlno^ci: mydio w plynie
do pojemnikdw o poj. 0,75 1, kostki zapachowe do toalet, skuteczne odSwiezacze powietrza do toalet oraz do

sekretariatow (sekretariaty dyrektorskie - V piftro budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach), papier

toaleto\vy o ̂rednicy roiki 19 cm (w wi?kszoSci wldadany do pojemnikdw na papier toaletowy), rfczniki

papierowe (rolka - przyblizone wymiary: wys. 20 cm, dl. 160 m, sr. 20 cm) oraz umieszczad je w

lazienkach, toaletach lub w innych wskazanych przez Zamawiaj^cego pomieszczeniach. Wykonawca

zobowi^je si?, is, wszystkie ^rbdki bezpo^rednio przeznaczone do utrzymania czysto^ci

obiekt6w/pomieszcze6, dostarczone Srodki czysto^ci oraz artykuly higieniczne (toaletowe), w tym mydlo,

detergenty, ^rodki dezynfekuj^ce, kostki zapachowe, b?d^ stanowiiy produkty nale^ej jakosci,

a dostarczany papier toaletowy oraz rfczniki papierowe b?d^ pochodzily z recyklingu oraz b?d^ biale

(poziom bieli minimum 60%).

4. Do wykonywania czynno^ci obj?tych przedmiotem niniejszego zamdwienia Wykonawca zobowi^je si?
uzywad sprz?tu, urz^dzen oraz ̂ rodkdw czysto^ci o odpowiednich parametrach, tj. przeznaczonych przez

producenta dla danego typu czyszczonej lub konserwowanej powierzchni.

5. Wykonawca zobowi^je si? u^wad przy realizacji ushigi sprz^tania i zapewniad wyl^cznie takie ̂ rodki
czysto^ci oraz artykuly higieniczne (toaletowe), oraz Srodki bezpo^rednio przeznaczone do utrzymania
czysto^ci obiektdw/pomieszczefi, ktdre zostaly oznaczone znakiem CE (tam gdzie znak ten moz:e mied
zastosowanie), s^ dopuSzczone do obrotu istosowania w Polsce zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami
prawa, w tym w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i ^rodowiska. W przypadku
jakichkolwiek w^tpliwo^ci Zamawiaj^cy ma prawo zai^dad, a Wykonawca zobowi^zuje si? niezwlocznie
udokumentowad spelnienie wymogu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust?pu. Brak
niezwiocznego udokumentowania b?dzie skutkowal natychmiastowym zaprzestaniem uiywania takiego
^rodka czysto^ci lub artykuhi higienicznego (toaletowego) przez Wykonawc? i zast^pienie go hmym,
zgodnym z wymogami SIWZ.

6. Wykonawca ponosi peln^ odpowiedzialno^d za szkod? wyrz^dzon^ Zamawiaj^cemu, pracownikom
Zamawiaj^cego lub osobom trzecim w toku wykonywania zamdwienia, w tym na skutek zastosowania
^rodkdw, Srodkdw czystoSci oraz artykuldw higienicznych (toaletowych) nie spehiiaj^cych powy&zych
wymogdw.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? i o^wiadcza, tQ osoby, ktdre b?d^ wykonywaly czynnoSci obj?te przedmiotem
zamdwienia, tj. osoby sprz^taj^ce, posiadaj^ waine za§wiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazah do
wykonywanej pracy na stanowisku osoby sprz^taj^cej, wystawione przez lekarza medycyny pracy. Na
proSb? Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^uje si? przedlo^d ww. za^wiadczenia, w szczegdlno^ci
w sytuacji budz^cej w^tpliwo^ci co do mozliwo^ci wykonywania tego rodzaju pracy przez dan^ osob?.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo ̂^dania skierowania wskazanej osoby wykonuj^cej prac? w charakterze
i na stanowisku osoby sprzgtaj^cej, na lekarskie badania kontrolne, pomhno wa:hio^ci lekarskich badah
okresowych, w celu weryfikacji zdolno^ci do pracy na dotychczasowym stanowisku przez lekarza

medycyny pracy, na koszt Wvkonawcv.

8. Wykonawca zobowiqzuje si? i oswiadcza, ze osoby, ktdre b?d^ wykonywaly czyrmo^ci obj?te przedmiotem
zamdwienia, zostaly przeszkolone w zakresie HHP oraz przestrzegania przepisdw p.poi;. w zwi^zku
z wykonywaniem czynnoSci na terenie obiektdw obj?tych sprz^taniem.

9. Wykonawca zobowi^je si? realizowad Zamdwienie w sposdb zgodny z ustaw^ z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnospraWnych.

10. Wykonawca zobowi^zuje si? do przestrzegania przepisdw ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu
czysto^ci i porz^dku w gminach (j.t.Dz.U.2017.1289), uchwal gmin, na terenie ktdrych b?dzie wykonywafia
usluga oraz szczegdlowych zapisdw dotycz^cych segregacji odpaddw, o ktdrych mowa w umowach na
wywdz odpaddw w lokalizacji/lokalizacjach obj?tych sprz^taniem.

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

12. W sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, nie cz?£ciej mi dwa (2) razy w okresie trwania umowy, na

wniosek Zamawiaj^cego, Wykonawca zobowi^je si? podwoid sklad osdb sprzqtaj^cych w obiekcie przy
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ul. Kossutha 13 w Katowicach maksyinalnie w ci^gu trzech (3) godzin od chwili telefonicznego lub

faksowego Zgloszenia. M^symalny czas zaanga^owania dodatkowej ekipy sprz^taj^cej kaiidorazowo
wyniesie cztery (4) godziny licz^c od chwili pojawienia si^ dodatkowyeh os6b w obiekcie i przyst^pienia do
prac.

.  Podwojenie skladu os6b sprz^taj^cych nie generuje dodatkowych kosztdw.po stronie Zamawiaj^cego (jest

^peyraiorie w r^ach wyna^Odzenid umowy).

13. W okresie realizacji umowy Wykpnawca zobowi^zuje si? zapewnic dodatkowo, na wniosek
Zaiiiawiaj^cego, wykonanie ushjgi polegaj^cej na akiylowaniu wykladzin podlogowych PCV. Maksjinalha
l^czna powierzchnia wykladziny przeznaczonej do akrylowania wynosi: l.OOOm^. Ka^dorazowa potrzeba
skorzystania z ww. ushigi b?dzie zglaszana Wykonawcy przez Zamawiaj^cego za poSrednictwem pocZty

.  elektronicznej na adres e-mail; Kohkretny tennin/terminy wykonania iisiugi, a takze inne szczegdlowe
kwestie dotycz^ce m.in. zakresu, lokalizacji etc., b?d^ kaddorazowo ustalane pomi?dzy osobami

. wskazanymi w umowie. Wykonawcy nie przyshiguj^ zadne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez
Zamawiaj^cego cz?^ci lub caio^ci ushigi akrylowania.

14. Na potrzeby przysziej umoWy wybrany w pakiecie I Wykonawca zobowi^zany b?dzie do ubezpieczenia
odpowieddialnoSci cywilnej z tytuhi wykonywania umowy w spos6b ci^gly przez caly okres obowi^zywania
umowy, w zakresie opisanym we • wzorze mnowy, pod lygorem rozwi^ania umOwy. Dokument
potwierdzaj^cy ww. ubezpieczenie wihien dotyczyd wyl^cznie dzialalno^ci zwi^anej z przedmiotowym
zmdwieniem, tj, umow^ na pakiet I.

Wykonawca winien ubeZpieczyd si? od ddpowiedzialno^ci cywilnej z tytuhi wykonywania umowy na sum?
ubezpieczenia dla Zakresu podstawowego i dodatkowych klauzul nie m±sz^ nit LOGO.000 dotych.
Oryginal dokumentu ubezpiecZpnia OC Wykonawca obowi^any b?dzie przedio^d Zamawiaj^cemu do wgl^du
najpoMej w dniu zawarcia umowy na pakiet I.

Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o prace.

15. Wykonawca zobowi^zuje si? do zatrudhiania na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy
w calym okresie realizacji umowy os6b wykonuj^cych cz5mno^ci, co do ktdrych w SIWZ zastrzezono taki
wymdg, pr^ zachowaniu wymogdw okre^lonych w SIWZ (patrz: pkt III ppkt 3 SIWZ; wZor umowy).

Imi? i nazwisko upetnomocnionegp ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis



Nr zam6wienia: 28/pii/2018 formularz opis przedmiotu zamdwienia pakiet II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pakiet II: ushiga sprz^tania obiektdw Delegatur i Sekcji Obshigi Ubezpieczonych ̂ l^skiego OW NFZ, zgodnie
z wymogami okreSIonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz wzorem umowy.
Sprz^tanie winno odbywad sif:

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

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

5) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Chorzowie, ul. Katowicka 105, Chorzow,
6) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w D^browie Gdmiczej, ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 1,

D^browa Gdmicza,

7) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7, Gliwice,
8) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Klobucku, ul. 11 Listopada 5a, Klobuck,
9) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A, Sosnowiec,
10) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Zabrzu, ul. Sl^czka 20, Zabrze,

11) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Zywcu, ul. Dworcowa 23, Zywiec.

/Sekcja Obslugi Ubezpieczonych — w skrocie SOU/

Cz^sc A - Zasady ogolne.

Dotvczv Delegatur i SOU

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

1.

2.

3.

CzynnoSci wykonywane 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu:
a) wycieranie na mokro powierzchni biurek;
b) odkurzanie dywanow i wykladzin podlogowych;
c) opr6:znianie i mycie kubl6w na smieci, wynoszenie work6w ze imieciami oraz wynoszenie

zawarto^ci work6w z niszczarek;
d) mycie umywalek oraz baterii kranowych;
e) zamiatanie i mycie podl6g detergentem;
f) wycieranie na mokro parapet6w, gablot, klamek oraz powierzchni mebli (szafki, kontenerki,

pdlki, fotele);
g) polerowanie luster.

Czynno^ci wykonywane 3 razy w tygodniu:
a) mycie glazury wokdl umywalek;
b) wycieranie na mokro pojemnikdw na mydlo w plynie i r^czniki.

Czynno^ci wykonywane 1 raz w miesi^cu:
a) mycie drzwi wej^ciowych (w tym fiitryn) do pomieszczen;
b) mycie szaf;
c) generalne sprz^tanie polegaj^ce na zamiataniu oraz umyciu podl6g po wysuni?ciu/odsunifciu

szaf, szafek, kontenerk6w, biurek, krzesel i innego sprz^tu w sprz^tanych pomieszczeniach;
d) wycieranie powierzchni lamp oSwietleniowych, tam, gdzie jest to mozliwe;
e) konserwacja podl6g (pastowmie, froterowanie wraz z doczyszczaniem);
Q wycieranie Icrat i wywietrznikdw.

1
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4. Czynno^ci wykonywane 1 raz na 3 miesiqce:
a) odmra^;aiiie i mycie lod6wek.

n. Ustugi sprz^tania w toaletach:

1. Czynno^ci wykonywane przynajniniej 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodhiu:
a) mycie lunywalek i baterii kranowych;
b) mycie podl6g detergentami i ̂ rodk^i dezynfekcyjnymi;
c) mycie sedesdw i desek sedesowych detergentami i ̂ rodkami dezynfekcyjnymi;
d) polerowanie luster;
e) oprdinianie i mycie kubldw, wynoszenie workdw ze ̂mieciami;
Q wycieranie na mokro parapetdw;
g) wycieranie na mokro pojemnikow na mydlo w plynie i r^czniki.

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

3. Czynno^ci wykonywane 1 raz w miesi^cu:
a) wycier^ie na mokro wywietrznikdw;
b) mycie lamp o^wietleniowych, tam, gdzie jest to moi;liwe;
c) doczyszczanie podldg.

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

1. CzynnoSci wykonywane 1 raz dziennie;
a) zamiatanie i mycie podldg i biegdw schodowych;
b) mycie drzwi oddzielaj^cych klatki schodowe od ci^gdw korytarzowych;
c) wycieranie na mokro stolikdw, parapetdw, dolnych ram oldennych na klatkach schodowych;
d) oprd^ianie i mycie kubldw na ̂mieci, wynoszenie workdw ze ̂mieciami.

2. Czynno^ci wykonywane 1 raz w tygodnin:
a) mycie balustrady i plyt zabezpieczaj ̂cych;
b) wycieranie na mokro grzejnikdw, szaf, gablot, klamek, elementdw wystaj^cych ze ̂cian.

3. CzynnoSci wykonywane 1 raz w miesi^cu:
a) konserwacja podldg (pastowanie, froterdwanie lub szorowanie terakoty);
b) generahie sprz^tanie (mycie szaf, wysimi^cie sprz^tdw i krzesel).

IV. Uslugi sprz^tania w pomieszczeniach archiwum oraz w pomieszczeniaeh gospodarczych (w godzinach
praey Sl^skiego OW NFZ i w obecnoSci pracownika iSl^skiego OW NFZ):

Czynno^ci wykonywane 1 raz na 2 tygodnie:
a) zamiatanie i mycie podldg;
b) mycie parapetdw, grzejnikdw, mebh, drzwi;
c) oprdznianie kubldw na ̂mieci, wynoszenie workdw ze ̂mieciami.

V. Uslugi sprz^tania wykonywane codziennie, na bie^^eo, w zaleznoSci od aktnalnych potrzeb:

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

uwzglfdnieniem elementdw oszklonych);
4. utrzymanie w czystoSci schoddw umieszczonych na zewnftrz budynku (tam, gdzie s^). W okresie

zimowym b?dzie to oznaczalo rdwnie^: od^nieienie Schoddw prowadz^cych do budynku (nie mniej niz
raz dziennie - w zalemoSci od warunkdw atmosferycznych);

5. utrzymanie czysto^ci w ci^gach komunikacyjnych podczas zmiennych warunkdw atmosferycznych,
wystawienie potykaczy „uwaga Sliska podloga";

6. oprd:toianie koszy na 5mieci umieszczonych na zewn^trz budynkdw;

(Sa



Nr zam6wienia: 28/pn/2018 formularz opis przedmiotu zamdwienia pakiet II

7. uzupeinianie r§cznik6w papierowych, papier6w toaletowych, kostek zapachowych oraz mydia w plynie.

VI. Ustugi wykonywane 3 razy w roku: \

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

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

Pod poj?ciem „rok" uzytym w niniejszym formularzu naleSy rozumied okres realizacji zamdwienia, 12
miesi^cy.
Przez mycie okien nale^y rozumied mycie dwustronne calego okna (w tym szyb, ram okiennych, parapetdw
wewnftrznych i zewn^trznych).
Zamawiaj^cy wymaga, aby wszystkie okna byly mjde obustronnie, a wi§c Wykonawca winien uwzgl^dnid
dwukrotnosd powierzchni okien podanej w pierwszej tabeli w Cz?§ci C niniejszego formularza, przy czym
zewn^trzna powierzchma okien w poz. 2 wymaga mycia specjalistycznego (brak dost^pu z poziomu okna w celu
umycia zewn?trznej strony okna).

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

Lp. Adres Podloga zmywalna
m2

PCV

Wykladzina
dywanowa

ml

Glazura terakota

ml

podiogi /^ciany

Okna

IIo££ szt

/powierzchnia ml

} 2 3 4 5 6

1
Delegatura w Bielsku-
Bialej 58,00

- 101,00 ml
12 szt./36 ml (w tym
okna kt6re moZna my6
tyiko od zewnatrz)

2
Delegatura wD^browie
Gdmiczej 100,85 ml

- - 12 szt./34,96ml

3
Delegatura w
Czestochowie

368,00
-

35,00ml/

55,00ml
26 szt./86 ml

4
Delegatura w Piekarach
^laskich 187,97 11 szt./35,60 ml

5 Delegatura w Rybniku 275,00 155,00
410,00ml/
139,00ml

66 szt./lll,89 ml

6 SOU w Gliwicach 66,00
-

30,00 ml/

15,00ml
8 szt./16,8 ml

7 SOU w Chorzowie
- 6,00 50,00 ml/1,50 ml 4 szt./ 4,79 ml

8 SOU w Klobucku 16,00
- - 1 szt. / 1,48 ml

9 Sou w Zabrzu 55,00 ml
10,00 ml (panele podiogowe) - 57,00 ml/31,00 ml

4 szt. / 3,10 ml

1 szt. /1,48 ml

10 SOU w Sosnowcu 108,10 ml
- 10 ml 3 szt./45,441

11 SOU Zywiec 70,00 ml 5 ml

4 szt. niectwieralne

9 szt. Okna wew.

pomieszczen

Lp, Adres Powierzchnia

biurowa i socjaina
(okolo)
ml

ci^gi
komunikacyjne

(okolo)
ml

klatki

schodowe

(okolo)
ml

toaiety
(okolo)

ml

Pomieszczenia

archiwaine +

techniczne

(okolo)
ml

1 2 3 4 5 6 7

Delegatura w Bielsku-Bialej
130,00
58,00 ml PCV
172 ml terakota

30,00
terakota

Delegatura w Czestochowie 157,00 wykladzina 60,00 PCV 10,00 51,00

f\
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PCV 15,00
terakota

terakota PCV

Delegatura Piekaiy ̂ l^kie 118,53 terakota 38,46 terakota 26,09
terakota

3,99 terakota

Delegatura w Rybniku

430,00
155,00 wykladzina
dywanowa

275,00 PCV

220i00 terakota
30,00
terakota

50,00
terakota

40,00
terakota

SOU w Chorzowie 48,00 5,00 _ 3,00 terakota _

SOU w D^browie Gbmiczej 100,85
wykladzina PCV - - - -

SOU

w Gliwicach
70,00 - wykladzina
PCV

16,00
-

10,00
terakota

-

SOU w JCIobucku
16,00 wykladzina
PCV

- -
- -

SOU w Zabrzu
90,00 wykladzina
PCV

20,00 terakota
-

10,00
terakota

2,00
PCV

SOU w Sosnowcu
108.20 wykladzina
PCV

- -

10,00
terakota

-

SOU w Zywcu 70,00 wykladzina
PCV

5,00 terakota

Lp. Adres
IIo££

toalet

110^6

umywalek

Ilo^d

zlewozmy-
wak6w

Ilo^f

pojeihnikdw
na liiYdto

Ilo£6

pisuardw

Ilo^d

pojemhikdw
na recznlki

Uo^d

kondygnacji
w budyiiku

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Deiegatura w Bielsku-Bialej 3 3

- 3 0 3 1 nadziemna

Deiegatura w Cz?stochowie 4 3 1 4 1 4 3 nadziemne

Delegatura w Piekarach
§l^kich

2 4 1 4 4 4 1 nadziemna

Delegatura w Rybniku 6 13 1 13 2 13 3 nadziemne

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

SOU w D^browie G6miczej 7 6 2 5 0 5 2 nadziemne

1 podziemna
SOU w Gliwicach 2 2 1 3 2 3 1 nadziemna

SOU w Klobucku 0 1 0 1 0 1 1 nadziemna

SOU w Sosnowcu 2 2 - 2 - 2 1 nadziemna

SOU w Zabrzu 2 3 1 2 - 2 1 nadziemna

SOU w Zywcu 2 3 1 2
- 2 1 nadziemna

Liczba sztuk:

Deiegatura
Bielsko-Biaia

Delegatura
Czfstochowa

Delegatura
Piekary Sl^skie

Delegatura
Rybnik

SOU Chorzdw

Biurko 16 21 15 24 5

Szafa 28 41 10 65 6

Krzeslo 66 73 30 97 15

SOU Dqbrowa
Gdrnicza

SOU Gliwice SOU Klobuck SOU Sosnowiec SOU Zabrze SOU Zywiec

Biurko 10 5 2 4 6 3

m
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Szafa 16 5 3 12 12 6

Krzeslo 20 20 4 21 17 20

Kosze na iSmieci:

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

- Piekary Sl^skie
>  12 szt. o pojemno^ci 25 litrbw
>  4 szt. o pojemno^ci 10 litrbw
>  2 szt. 0 pojemno^ci 50 litrbw

- D^browa Gbmicza
> 8 szt. 0 pojemnoSci 35 litrbw
>  3 szt. 0 pojemno^ci 10 litrbw
>  3 szt. 0 pojemno^ci 50 litrbw

- Cz^stochowa
> 6 szt. 0 pojeimoSci 25 litrow
> 8 szt. 0 pojemnoSci 35 litrbw
> 3 szt. o pojemno^ci 50 litrbw

- Gliwice

> 4 szt. o pojemnoSci 35 litrbw
> 6 szt. 0 pojemno^ci 15 litrbw
> 4 szt. 0 ppjemnoSci 50 litrbw

- Bielsko Biala

> 8 szt. 0 pojemno^ci
>  1 Iszt. o pojemno^ci

- Chorzbw

> 5 szt. 0 pojemno^ci
- Klobuck

>  3 szt. o pojemno^ci
- Zabrze

> 3 szt. 0 pojetnno^ci
- Sosnowiec

> 5 szt. 0 pojemno^ci
- Zywiec
> 5 szt. 0 pojemno^ci

20 litrbw

10 litrbw

25 litrbw

25 litrbw

35 litrbw

35 litrbw

35 litrbw

Czfsc C - Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje sif, it b^dzie realizowal zamowienie
zgodnie ze wzorem umowy (odpowiednio do pakietu II), w tym Wykonawca oswiadcza
i zobowi^zuje sif:

1. W okfesie realizacji umowy Wykonawca zobowi^zuje sif zapewni6 dddatkowo, na wniosek
Zamawiaj^cego, w sumie nie wifcej nit 100 osobogodzin sprz^tania pomieszczen na wypadek zaistnienia
okoliczno^ci wymagaj^cych dodatkowego sprz^tania. Wykorzystanie dodatkowych osobogodzin przez
Zamawmj^cego b^dzie fakultatywne i b^dzle zalezalo od jego bie^cych, pptrzeb. Zamawiajacy
kaidorazowo poinformuje Wykonawc? za po^rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
Wykoiiawcy o zamiarze skorzystania z dodatkowych osobogodzin wskazujac dat? (lub okres) oraz godziny
dodatkoWego sprzatania wskazanych pomieszczed w danym obiekcie, a takze rodzaj czynno^ci sprzgtania.
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Wykonawcy nie przysiuguj^ iadne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiaj^cego cz?^ci lub
caioSci dodatkowych osobogodzin.

Przez osobogodzin? nale^ rozumied jedn^ godzin? (60 minut) sprz^tania przez jedn^ osob? sprz^taj^c^.
2. W dmu zawarcia umowy Wykonawca przedloSy Zamawiaj^cemu (jednej z os6b wskazanych w umowie)

oSwiadczenie, tQ prowadzone w trakcie obowi^zywania umowy prace na wysoko^ciach b?d^ wykonywane
zgodnie z przepisami § 105-108 Rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze^nia
1997 r. w sprawie og61nych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t.Dz.U.2003.169.1650 ze zm.)..

3. Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca, obok ̂ rodk6w bezpo^rednio przeznaczonych do utrzymania
czysto^ci obiektdw/pomieszczefi, zobowi^zuje si? w ramach wynagrodzenia mnowy na biei^co zapewnia6
wszystkie niezb?dne ̂ rodki czysto^ci i artykuly higieniczne (toaletowe), w szczegdlno^ci: mydlo w plynie
do pojemnikdw o pojemno^ci 0,75 1, kostki zapachowe do toalet, odSwiezacze powietrza do toalet oraz do
sekretariatdw, papier toaletowy o ̂rednicy rolki 19 cm (w wi?kszoSci wkladany do pojemnik6w na papier
toaletowy), r?czniki papierowe (rolka - przyblizone wymiary: wys. 20 cm, dl. 160 m, ̂r. 20 cm, a w
Bielsku-Bialej papier skladany 23cm x 25cm) oraz umieszczad je w lazienkach, toaletach lub w irmych
wskazanych przez Zamawiaj^cego pomieSzczeniach. Wykonawca zobowi^zuje si?, ze wszystkie ^rodki
bezpoSredmo przeznaczone do utrzymania czysto^ci obiekt6w/pomieszcze6, dostarczone Srodki czystoSci
oraz artykuly higieniczne (toaletowe), w tym mydlo, detergenty, Srodki dezynfekuj^ce, kostki zapachowe,
b?d^ stanowily produkty nale^ytej jako^ci, a dostarczany papier toaletowy oraz r?czniki papierowe b?d4
pochodzily z recyklingu oraz b?d^ biale (poziom bieli minimum 60%).

4. Do wykonywania czynnoSci obj?tych przedmiotem niniejszego zamdwienia Wykonawca zobowi^zuje si?
uzywad sprz?tu, urz^dzen oraz 5rodk6w czysto^ci o odpowiednich parametrach, tj. przeznaczonych przez
producenta dia danego typu czyszczonej lub konserwowanej powierzchni.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? uiywad przy realizacji ushigi sprz^tania i zapewniad wyl^cznie takie ̂ rodki
czysto^ci oraz artykuly higieniczne (toaletowe), oraz ̂ rodki bezpo^rednio przeznaczone do utrzymania
czystosei obiektdw/pomieszczeh, kt6re zostaly oznaCzone znakiem CE (tam gdzie znak ten moze mied
zastosowame), s^ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowi^zuj^cymi prZepisami
prawa, w tym w zakresie bezpieczenstwa u^kowania, ochrony zdrowia i ^rodowiska. W przypadku

jakichkolwiek w^tpliwo^ci Zamawiaj^cy ma prawo zaz^dad, a Wykonawca zobowi^zuje si? niezwlocznie
udokumentowad spelnienie wymogu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust?pu. Brak
niezwlocznego udokumentowania b?dzie skutkowal natychmiastowym zaprzestaniem uiywania takiego
irodka czystosei lub artykuhi higienicznego (toaletowego) przez Wykonawc? i zast^pienie go innym,
zgodnymz wymogami SIWZ.

6. Wykonawca ponosi peln^ odpowiedzialno^d za szkod? wyrz^dzon^ Zamawiaj^cemu, pracownikom

Zamawiaj^cego lub osobom trzecim w toku wykonywania zamdwienia, w tym na skutek zastosowania
^rodkdw, ̂ rodkdw czysto^ci oraz artykuldw higienicznych (toaletowych) nie spehuaj^cych powy^szych
wymogdw.

7. Wykonawca zobowi^uje si? i oSwiadcza, osoby, ktdre b?d^ wykonywaly czynno^ci obj?te przedmiotem
zamdwienia, tj. osoby sprz^tajgce, posiadaj^ waine za^wiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do
wykonywanej pracy na stanowisku osoby sprz^taj^cej, wystawione przez lekarza medycyny pracy. Na
pro§b? Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^zuje si? przedlozyd ww. zaSwiadczenia, w szczegdlno^ci
w sytuacji budz^cej w^tpliwo^ci co do moiiliwo^ci wykonywania tego rodzaju pracy przez dan^ osob?.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo z;§dania skierowania wskazanej osoby wykonuj^cej prac? w charakterze
i na stanowisku osoby sprz^taj^cej, na lekarskie badania kontrolne, pomimo wazno^ci lekarskich badah
okresowych, w celu weryfikacji zdolno^ci do pracy na dotychczasowym stanowisku przez lekarza
medycyny pracy, na koszt Wvkonawcv.

8. Wykonawca zobowi^je si? i o^wiadcza, iQ osoby, ktdre b?d4 wykonywaly czynno^ci obj?te przedmiotem
zamdwienia, zostaly przeszkolone w zakresie BHP oraz przestrzegania przepisdw p.poi. w zwi^zku
z wykonywaniem czynno§ci na terenie obiektdw obj?tych sprz^taniem.

9. Wykonawca zobowi^zuje si? realizowad zamdwienie w sposdb zgodny z ustaw^ z dnia 27 sierpnia 1997 r.
0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych.

10. Wykonawca zobowi^zuje si? do przestrzegania przepisdw ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utr27maniu
czystosei i porz^dku w gminach (j.t.Dz.U.2017.1289), uchwal gmin, na terenie ktdrych b?dzie wykonywana

u/TOA ev
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usluga oraz szczeg6towych zapisdw dotycz^cych segregacji odpadow, o ktdrych mowa w umowach na
wyw6z odpaddw w lokalizacji/lokalizacjach obj^tych sprz^taniem.
W sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, nie czfidej niz dwa (2) razy w okresie trwania umowy, na
wniosek Zamawiaj^cego, Wykonawca zobowi^zuje si? podwoid sklad os6b sprz^taj^cych w danym obiekcie
obj?tym pakietem II maksymalnie w ci^gu trzech (3) godzin od chwili telefonicznego lub faksowego
zgloszenia. Maksymalny czas zaanga^iowania dodatkowej ekipy sprz^taj^cej wyniesie kaiidorazowo cztery
(4) godziny licz^c od chwili pojawienia si? dodatkowych os6b w danym obiekcie i przyst^pienia do prac.
Podwojenie skladu osdb sprz^taj^cych nie generuje dodatkowych kosztdw po stronie Zamawiaj^cego (jest
zapewnione w ramach wynagrodzenia umowy).
W przypadku pakietu 11 podwojenie skladu dwa (2) razy w okresie trwania umowy dotyczy ka^dego
z obiektdw.

12. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnid dodatkowo, na wniosek
Zamawiaj^cego, wykonanie ushigi polegaj^cej na akrylowaniu wykladzin podlogowych PCV. Maksymalna
l^czna powierzchnia wykladziny przeznaczonej do akrylowania wynosi: 500m^. Ka±dorazowa potrzeba
skorzystania z ww. ushigi b?dzie zglaszana Wykonawcy przez Zamawiaj^cego za po^rednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail. Konkretny termin/terminy wykonania ushigi, a tdkis innp. szczegdlowe
kwestie dotycz^ce m.in. zakresu, lokalizacji etc., b?d4 kazdorazowo ustalane pomi?dzy osobami
wskazanymi w umowie. Wykonawcy nie przyshiguj^ zadne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez
Zamawiaj^cego cz?^ci lub calo^ci ushigi akrylowania.

13. Na potrzeby przysziej umowy wybrany w pakiecie n Wykonawca zobowi^zany b?dzie do ubezpieczenia
odpowiedzialno^ci cywUnej z tytuhi wykonywania umowy w spos6b ci^gly przez caly okres obowi^zywania
umowy, w zakresie opisanym we wzorze umowy, pod lygorem rozwi^zania umowy. Dokument
potwierdzaj^cy ww. ubezpieczenie winien dotyczyd wyl^cznie dzialalno^ci zwi^zanej z przedmiotowym
zamdwieniem, tj. umow^ na pakiet H.

Wykonawca winien ubezpieczyd si? od odpowiedzialno^ci cywilnej z tytuhi wykonywania umowy na sum?
ubezpieczenia dla zakresu podstawowego i dodatkowych klauzul nie nizsz^ mi 500.000 zlotych.
Oryginal dokumentu ubezpieczenia OC Wykonawca obowi^any b?dzie przedlozyd Zamawiaj^cemu do wgl^du
najpdiniej w dniu zawarcia umowy na pakiet II.

Wvmdg zatrudnienia na nodstawie umowv o nrace.

14. Wykonawca zobowi^zuje si? do zatrudniania na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy
w calym okresie realizacji lunowy os6b wykonuj^cych czynno^ci, co do ktdrych w SIWZ zastrzeiono taki
wymdg, przy zachowaniu wymogdw okre^lonych w SIWZ (patrz: pkt III ppkt 3 SIWZ; wz6r umowy).

Imi? i nazwisko upeltiomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis



Nr zamowienia: 28/ph/j^018 formularz kalkulacja cenowa pakiet I

KALKUUVaA CENOWA - PAKIEt I

CENA OFERTY za realizacj^ zamowienia w PAKIECIE I wyndsi:

ztotych brutto.

Cena oferty podana wyzej stanowi sutn^ kwot btutto z pkt I, pkt II kolumna E otaz pkt III
kolumna E.

Ponizej podano sposob obUczenia elementow kalkulacji ceny ofetty, ktotych siima stanowi
cen? ofetty w pakiecie I.

1. Cena za tealizacj^ zamowienia w obiekcie przy ul. Kossutha 13 w Katowicach. za wyj^tkiem czynnosci,

o ktotych mowa w pkt II otaz w pkt III, wynosi:

ztotych brutto w calym okresie tealizacji zamowienia.

Poniiej w tabeli wskazuje si^ sposob obUczenia ceny za 1 miesi^c swiadczenia ustugi
w lokaUzacji ptzy ul. Kossutha 13 w Katowicach:

A B C D E

Lp. Obiekt (lokalizacja) Cena netto

w zlotych
za 1 miesi^c

Wartosc 23% podatku
VAT

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

z kolumny C)

Cena brutto ustugi
w ztotych za 1

miesi^c
(C + D)

1 ul. Kossutha 13 w Katowicach

II. Cena za dodatkowe osobogpdziny sptz^tania w pakiecie I (w sumie nie wi^cej tdi 200 osobogodzin w okresie

tealizacji zamowienia) - do wykorzystania na wniosek Zamawiaj^cego:

A B c D E

Cena netto w ztotych
za 1 osobogodzin^

sprz^tania

Maksymabia Uczba
zabeZpieczonycb
w ramacb umowy
dodatkowycb
osobogodzin

Wartosc netto

w ztotych
(Ax B)

Wartosc 23% podatku
VAT w ztotych

(obUczona od wartosci
netto

z kolumny C)

Wartosc brutto

w ztotych (C + D)

200

0/
h
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III. Cena za wykonanie w pakiecie I uslugi polegaj^cej na aktylowaniu wykladziny podlogowej PCV - do

wykoizystama na wniosek Zamawiaj^cego:

A B c D E

Cena netto w ztotych
za ustug^ aktylowania
1  powierzchni
(wyMadzina
podtogowa PCV)

Maksymalna
powietzchnia
wykJadziny
podtogowej PCV
ptzeznaczona do
aktylowania

Wartosc netto

w ztotych (AxB)
Wartosc 23% podatku
VAT

w ztotych (obliczona
od wartosci netto

z kolumny C)

Wartosc brutto

w ztotych (C+D)

1000 m 2

UWAGA!

Przy obliczaniu ceny oferty w pakiecie I Wykonawca winien podac wszystkie ceny (kwoty, wartosci)

z doktadnosciq do dwdch miejscpa ptzeciaku.

Cena oferty zawiera wynagrodzenie za wszystkie elementy niezb^dne do wykonania catego zamowienia

w ramach paMetu I zarowno w zakresie pkt I, pkt II i pkt III, Podane w niniejszej kalkulacji ceny

obejmujq wszystkie elementy, w tym czynnosci opisane w formularzu opis przedmiom zamowienia na

pakiet I przewidziane do wykonania z uwzglfdnieniem w szczegdlnosci cz^stotliwosci sprzqtania,

sposobu mycia, jego wieloktomosci etc.

UWAGA!

Jezeli obowiqzek podatkowy z tytulu podatku od towarow i using bfdzie spoczywat na Zamawiajqcym
(art, 91 ust,3a pzp), Wykonawca nie dolicza do wartosci (cen) podatku od towarow i using, Wykonawca

w taldm przypadku zobowiqzany jest odpowiednio dostosowac zapisy niniejszego formularza.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis
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KALKULAOA CENOWA - PAKIET II

CENA OFERTY za realizacj^ zamowienia w PAKIECIE II wynosi:

zlotych brutto.

Cena ofetty podana wyzej stanowi sum^ kwot brutto z pkt I, pkt II kolumna E oraz pkt III
koiumna E.

Ponizej podano sposob obliczenia eiementow kalkulacji ceny ofetty, ktotych siima stanowi
cen? oferty w pakiecie II.

I. Cena za tealizacj^ zamowienia w Delegatutach otaz Sekcjach Obslugi Ubezpieczonych (SOU).

za wyj^tkiem cZynnosci, o ktotych mowa w pkt II otaz w pkt III, wynosi:

zfotych btuttd w catym oktesie tealizacji zamowienia.

Ponizej w tabeli wskazuje si^ sposob obliczenia ceny za 1 miesi^c swiadczenia uslugi w danej
Delegatutze lub SOU:

A B C D E

Lp. Obiekt (Ipkalizacja) Cena netto

w zlotych
za 1 mieskc

Wattosc 23% podatku
VAT

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

z koliunny C)

Cena brutto uslugi
w Zlotych za 1

mieskc
(C + D)

1 Delegatvira w Bielsku - Bklej,
ul. Katpacka 24

2 Delegatura w Cz^stochowie,
111. Czartoryskiegp 28

3 Delegatura w Piekarach Skskich,
ul. Kosciuszki 22

4 Delegatura w Rybniku,
ul. 3 Maja29

5 SQU w Ghorzowie,
ul. Katowicka 105

6 SOU w D^browie Gomiczej,
ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 1

7 SOU w GUwicach,
ul. Wincentego Pola 7

8 SOU w Klobucku,
ul. 11 Dstopada 5a

9 SOU w Sosnowcu,.
ul. Modrzejowska 32A

10 SOU w Zabrzu,
ul.'Sl?czka 20

11 SOU.w Zywcu,
ul. Dworcowa 23

RAZEM (poz.141):
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II. Cena za dodatkowe osobogodziny sptzqtania w pakiecie II (w sumie nie wi^cej niz 100 osobogodzin w oktesie

tealizacji zamowienia) - do wykotzystania na wniosek Zamawiaj^cego:

A B C D E

Cena netto w ztotych
za 1 osobogodziny

sptzq^tania

Maksymalna licZba
zabezpieczonyeh
w tamach umowy
dodatkowych
osobogodzin

Wattosc netto

w ztotyeh
(AxB)

Wattosc 23% podatku
VAT w ztotych

(obliczona od wattosci
netto

z kolumny C)

Wattosc btutto

w ztotych (C + D)

100

III. Cena za wykonanie w pakiecie II uslugi polegaj^cej na aktylowaniu wykladziny podtogowej PCV - do

wykotzystania na wniosek Zamawiaj^cego:

A B C D E

Cena netto w ztotych za
usJugy aktylowania 1
powietzehni
(wyMadzina podtogowa
PCV)

Maksymalna
powietzchnia
wyMadziny
podtogowej PCV
ptzeznaezona do
aktylowania

Wattosc netto

w ztotych (AxB)
Wattosc 23% podatku
VAT

w ztotych (obliczona
od wattosci netto z

kolumny C)*

Wattosc btutto

w ztotych (C+D)*

500 m 2

UWAGA!

Przy obliczaniu ceny oferty w pakiecie II Wykonawca winien podac wszystlde ceny (kwoty, wattosci)

z doktadnosciq^ do dwoch miejscpa przecinku. Cena oferty zawiera wynagrodzenie za wszystlde elementy

niezb^dne do wykonania catego zamowienia wramach pakietu II zarowno wzakresie pkt lA, pkt IB, pkt

II i pkt III. Podane w niniejszej kalkalacji ceny obejmujq wszystlde elementy, w tym czynnosci opisane

w formularzu opis przedmiotu zamowienia na pakiet II przewidziane do wykonania z uwzgl^dnieniem

w szczegolnosci czfstodiwosci sprzqtania, sposobu mycia, jego wielokrotnosci etc.

UWAGA!

Jezeli obovnqzek podatkowy z tytulu podatku od towarow i using bfdzie spoczywat na Zamawiajqcym
(art. 91 ust.3a pzp), Wykonawca nie doHcza do wattosci (cen) podatku od towarow i using. Wykonawca

w taldm przypadku zobowiqzanyjest odpowiednio dostosowac zapisy niniejszego formularza.

Imi^ i nazwisko upel^nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis



Nr zamowienia: 28/pn/2018 formularz wykaz usiug pakiet I

WYKAZ UStUG

Uslugi wvkonane (realizacia uslugi z^onczyla

a b c d e

Lp. Przedmiot zamowienia

(ustuga sprzqtania biur lub
budynkow)

Srednia

mlesl^czna
wartosc brutto

ustugi w zfotych

Data wykonania
calego zamowienia

(rozpocz^cia
i zakonczenia

ustugi)

Podmiot, na rzecz ktorego
ustuga zostata wykonana

(nazwa i adres)

1  '

2

3

Uslugi wykonvwane fushiea lest nadal realizowana'l

a b c d e

Lp. Przedmiot zamowienia

(ustuga sprzqtania biur
lub budynkow)

Srednia miesi^czna
wartosd bruho usfugi

w ztbtych

Data wykonania
cz^Sci zamowienia
(rozpocz^cia oraz

zakonczenia

realizowania cz^sci
ustugi)

Podmiot, na rzecz ktorego
ustuga jest nadal

wykonywana (nazwa i adres)

1

2

3

k /l/\
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UWAGA! Wvoetniaiac formularz Wvkonawca winien uwzalednic vwmoai okreslone szczeaotowo

w okt Vokt lobkt 2 lit. dSIWZ.

Wtaz z niniejszym formularzem Wykonawca sktada dowody, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 Ute
SIWZ.

FortntHarz wraz z ddwodami sMkdany jest na wezwanie Zamawiaj^cego w Isrmihie i ria zasadach
opisanych w SIWZ.

ImiQ i na^isko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

(>



Nr zamowienia: 28/pn/2018 formularz wykaz usiug pakiet II

WYKAZ UStUG

Ushigi wvkonane (realizacia ushiei zakonczvla

a b c d e

Lp. Przedmiot zamowienia
(ustuga sprzqtania biur iub

budynkow)

Srednia

miesl^czna
wartbsc brutto

ustugi w ztotych

Data wykonania
catego zamowienia

(rozpocz^cia
i zakoriczenia

ustugi)

Podmiot, na rzecz ktorego
ustuga zostata wykonana

(nazwa i adres)

1

2

3

Ushigi wvkonvwane fusluea iest nadal realizowana)

a b c d e

Lp. Przedmiot zamowienia

(ustuga sprzqtania biur
iub budynkow)

Srednia miesi^czna
wartosc brutto ustugi

w ztotych

Data wykonania
cz^sci zamowienia
(rbzpocz^cia oraz

zakbiiczenia

reaiizbwania cz^sci
ustugi)

Podmiot, na rzecz ktorego
ustuga jest nadal

wykonywana (nazwa i adres)

1

2

3



Nr zamowienia: 28/pn/2018 formularz wykaz ustug pakiet II

UWAGA! Wvoetniaiac formularz Wvkonawca winien uwzalednic wvmoai okreslone szczeaotowo
wokt Vokt 1 bokt 2 lit dSIWZ.

Wraz z niniejszym formularZem Wykonawca sktada dowody, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 Ute
StWZ.
Formularz wraz z dowodami sMadany jest na wezwanie Zamawiaj^cego w terminie i na Zasadach
opisanych wSIWZ,

ImiQ i nazwisko upefnomocnionego pnedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

0^
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WYKAZ URZADZEN

Ponizej wymieniamy urzqdzenia (minimum jedno), ktorymi dysponujemy na potrzeby realizacji

niniejszego zamowienia w pakiecie I - w ceiu specjalistycznego mechanicznego czyszczenia

terakoty wraz z fugami.

Lq. Nazwa broducenta Tyb urz^dzehia Pbdstawa dvsbonowania

urzqdzenia urzadzehiem fiib^ wtasnosc

Wvkonawcv, udbStebhienie

brzez Inhv bodmiot')

ImiQ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 28/pn/2018 wzor umowy (pakiet I i pakiet II)

Umowa Nr

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowyml Funduszem Zdrowia - Slqskim Oddziatem Wojewodzkim,
reprezeritbyvanym przez:

- Dyrektora SIgskiego Oddzialu Wojewodzkiegp Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzlb^ w Katowicach przy ul. Kossutha 13,

w imieniu ktorego dziala:

-  na podstawie petnomocnictwa nr z dnia (kopla

w zaigczeniu), zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

z siedzibg w dziatejgcyrn na podstavyje wplsu do
prowadzonego przez pod numerem ;

NIP: REGON: , kapita) zakladowy: z\ (jezell dotyczy),
reprezentowanyrn przez:

zwanym dajej „Wykqnawcg",

0 nastqpuj^cej tresci:

§1

Przedmiot umowv

1. Zamawlajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usiugi sprzqtania w obiektach Slqskiego OW

NFZ na warunkach opisanych w ninlejszej umowie, w tym w zaiqczniku nr 1 do umowv - opis
przedmiotu umowy [sporz^dzony w opardu o formularz opis przedmiotu zamowfenia na dany pakfet,

ktorego bqdzie dotyczyia umowa]. Zaiqcznik nr 1 do umowy wskazuje rbwnlei lokaiizacjq oblektu/6w
objqtych sprzqtaniem.

2. W okresie reaiizacj! umowy Wykonawca zobowiqzuje slq zapewnic dodatkowo, na wniosek
Zamawlajqcego, w sumie nie wlqcej niz osobogodzin [200 osobogodzin - pakiet I; 100 osobogodzin
- pakiet II] sprzqtania pomieszczen na wypadek zaistnlenia okollcznosci wymagajqcych dodatkowego
sprzqtania. Wykorzystanie dodatkowych osobogodzin przez Zamawlajqcego bqdzle fakultatywne I bqdzle
zaiezato od jego blezqcych potrzeb. Zamawlajqcy kazdorazowo polnformuje Wykonawcq za

posrednlctwem poczty elektronlcznej na adres e-mail Wykonawcy: o zamlarze skorzystania

z dodatkowych osobogodzin wskazujqc datq (lub okres) oraz godzlny dodatkowego sprzgtania

wskazanych pomieszczen w danym oblekcle, a takze rodzaj czynnosci sprzqtanla. Wykonawcy nIe

przystugujq zadne roszczenia z tytutu niewykorzystania przez Zamawlajqcego czqsci lub catosci
dodatkowych osobogodzin.

Przez osobogodzinq nalezy rozumlec jedng godzinq (60 minut) sprzqtania przez jednq osobq sprzqtajqcq.

3. W dnIu zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawlajqcemu (jednej z osob wskazanych w § 3 ust.l

umowy) oswiadczenle, ze prowadzone w trakcle obowlqzywania umowy prace na wysokosclach bqdq
wykonywane zgodnle z przeplsami § 105-108 Rozporzqdzenia MInlstra Pracy I PolltykI Socjalnej z dnIa 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przeplsow bezpleczehstwa I higleny pracy (t.j. Dz.U.2003.169.1650

ze zm.).

4. Na potrzeby reallzaqi umowy Wykonawca, obok srodkow bezposrednio przeznaczonych do utrzymania
czystosci oblektow/pomleszczen, zobowlqzuje slq w ramach wynagrodzenia umowy na blezqco
zapewnlac wszystkle niezbqdne srodkl czystosci I artykuly higienlczne (toaletowe), w szczegolnosci:
mydto yy plynle, kostkl zapachowe do toalet, odswiezacze powletrza do toalet oraz do sekretarlatow
(sekretarlaty dyrektorskle - V piqtro budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach - dotyczy Pakletu I),
papier toaletowy (w wlqkszosci wkladany do pojemnlkow na papier toaletoWy), tqczniki paplerowe (rolka
- przybllzone wymiary: wys. 20 cm, d). 160 m, sr. 20 cm, a w Blelsku-Blalej - dotyczy Pakletu II - papier
skladany 23cm x 25cm) oraz umleszczac je w lazlenkach, toaletach lub w innych wskazanych przez



Nr zamdwienia; 28/pn/2018 wzdr umowy (pakiet I i pakiet II)

Zamawiajqcego pomieszczeniach. Wykonawca zobowiqzuje si^, ze wszystkie srodki bezposrednio

przeznaczone do utrzymania czystosci obiektow/pomieszczen, dostarczone srodki czystokl oraz artykuly
higienlczne (toaletowe), w tym mydto, detergenty, srodki dezynfekujqce, kostki zapachowe, b^dg
stanowily produkty naiezytej jakosci, a dostarczany papier toaietowy oraz r^czniki papierowe bQdq
pochodzity z recykiingu oraz bqdq biate (poziom bieii minimum 60%).

5. Do wykonywania czynnoki objQtych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiqzuje si^ uzywac

sprzqtu, urz^dzen oraz srodkow czystoki o odpowiednich parametrach, tj. przeznaczonych przez

producenta dia danego typu czyszczonej iub konserwowanej powierzchni.

6. Wykonawca zobowiqzuje si^ uzywac przy reaiizacji uslugi sprzqtania i zapewniac wylqcznie takie srodki

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

czystoki obiektow/pomieszczen, ktore zostaty oznaczone znakiem CE (tam gdzie znak ten moze miec

zastosowanie), sq dopuszczone do obrotu i stosowania w Poisce zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami

prawa, w tym w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i srodowiska. W przypadku

jakichkoiwiek wqtpiiwoki Zarnawiajgcy ma prawo zazgdac, a Wykonawca zobowiqzuje siQ niezwiocznie

udokumentowac spelnienie wymogu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustQpu.

Brak niezwlocznego udokumentowania b^dzie skutkowat natychmiastowym zaprzestaniem uzywania

takiego srodka czystoki iub artykutu higienicznego (toaietowego) przez Wykonawca i zastqpienie go

innym, zgodnym z wymogami umowy.

7. Wykonawca ponosi peing odpowiedziainosc za szkodQ wyrzqdzori^ Zamawiajqcemu, pracownikom
Zamawiajqcego iub osobom trzecim w toku wykonywania zamowienia, w tym na skutek zastosowania

srodkow, srodkow czystosci oraz artykulow higienicznych (toaletowych) nie spelniajqcych powyzszych

wymogow.

8. Wykonawca zobowiqzuje siQ i oswiadcza, ze osoby, ktore b^dg wykonywaly czynnosci objQte

przedmiotem umowy, tj. osoby sprzqtajqce, posiadaj^ wazne zaswiadczenia iekarskie o braku

przeciwwskazan do wykonywanej pracy na stanowisku osoby sprzqtajqcej, wystawione przez iekarza

medycyny pracy. Na prosb^ Zamawiajqcego Wykonawca zobowi^zuje siQ przedlozyc ww. zaswiadczenia,

w szczegoinosci w sytuacji budz^cej wqtpiiwosci co do moziiwosci wykonywania tego rodzaju pracy

przez danq osob^. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zqdania skierowania wskazanej osoby

wykonujqcej pracQ w charakterze i na stanowisku osoby sprzqtaj^cej, na iekarskie badania kontrolne,

pomimo waznosci iekarskich badan okresowych, w ceiu weryfikaqi zdoinoki do pracy
na dotychczasowym stanowisku przez iekarza medycyny pracy, na koszt Wykonawcv.

9. Wykonawca zobowiqzuje siQ i oswiadcza, ze osoby, ktore bqdq wykonywaly czynnosci objqte
przedmiotem umowy, zostaly przeszkoione w zakresie BHP oraz przestrzegania przepisow p.poz.

w zwiqzku z wykonywaniem czynnosci na terenie obiektow obj^tych sprzqtaniem.

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

0 rehabiiitaqi zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych.

11. Zamawiaj^cy w przypadku, gdy Wykonawca wyrazi takq woiq, nieodptatnie zapewni personelowi
WykonawCy pomieszczenia na potrzeby zwiqzane z realizaq^ umowy. W przypadku, jesli udost^pnione

przez Zamawiajqcego pomieszczenie nie zapewni spelnienia wymagaii ustawy, o ktorej mowa w ust.lO,

Wykonawca zobowi^zany b^dzie do zabezpieczenia innych pomieszczen we wlasnym zakresie.

12. Wykonawca zobowiqzuje si^ do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu

czystosci i porzqdku w gminach (j.t.Dz.U.2018.1454) oraz uchwal gmin, na terenie ktorych b^dzie
wykoriywana usiuga oraz szczegoiowych zapisow dotyczqcych segregacji odpadow, o ktorych mowa

w umowach na wywoz odpadow w iokaiizacji/iokalizaqach obj^tych sprzqtaniem.

13. Wykonawca powierza/nie powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma
podwykonawcy/, cz^sc zamowienia wskazan^ w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
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nr 28/pn/2018 pakiet , tj (jezeli dotyczy) [zostanie wypeinione stosownie do
tresci oswiadczenia Wykonawcy w formularzu ofertyna dany pakiet]

14. W toku reallzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy bqdz zrezygnpwac

z podwykonawcy wskazanego w ofercle Wykonawcy ziozonej w zamowienlu nr 28/pn/2018 na pakiet
Zmlana bqdz rezygnacja winna nastgpic w drodze pisemnego aneksu do umowy z pbdanlem

przyczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany - ze wskazaniem nowego podwykonawcy

przy uwzglgdnieniu postanowien §i ust.15 oraz §la umowy-jezeli dotyczy.
Jezeli zmlana albo rezygnaqa z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby WykonawCa

powotywal sib na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l ustawy Prawo zampwien publicznych, w celu

wykazania spelniania warunku udzialu w postppowaniu, Wykonawca jest obowipzany wykazac

Zamawiajqcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunek

w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powo)ywat sip w trakcie

postppowania o udziejenie zamowienia (zamowienie nr 28/pn/2018 pakiet ).

15. W zwipzku z tym, iz usluga objpta przedmiptem umowy bpdzie wykonywana w miejscach podlegajpcych

bezposredniemu nadzorowi Zamawiajpcego, Zamawiajpcy zpda, aby przed przystppieniem do wykonania

zamowienia Wykonawca, o lie sp juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osob do kpntaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie ustugi. Wykonawca

zobowipzuje sip zawiadamiac Zamawiajqcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazywac informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizaqb ustugi.

16. W zwigzku z tym, iz zamowienie bpdpce przedmiotem niniejszej umowy stanowi zamowienie zastrzezone

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

sip w spoSob cipgty w catym okresie realizaqi umowy:

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

b) zachowac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia przez Wykonawcp osob niepetnosprawnych
w rozumieniu ustawy z dnia 27,08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu

osob niepetnosprawnych nie mniejszy niz 30% osob zatrudnjonych przez Wykonawcp (warunek

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

17. Zamawiajpcy na kazdym etapie realizaqi umovyy zastrzega sobie prawo skontrolowania spetniania przez
Wykonawcp warunkow, o ktorych mowa w ust.16 lit.a lub litb, np. poprzez zazpdanie oswiadczenia
Wykonawcy w pOwyzszym zakresie. Powierzenie przez Wykonawcp wykonania czpsci zamowienia

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

zastrzezenie nie dotyczy jednak czynnoki: Iw przypadku pakietu I: czynnosci, a ktorych
mowa w Czqsd A zaiqcznika nr 1 do umowy w pkt III ppkt 4, pkt VI, pkt VII i pkt VIII; w przypadku
pakietu II: czynnosci, o ktorych mowa w Cz^sd A zat^cznika nr 1 do umowy w pkt VI i pkt VII.

18. W przypadku niespetniania przez Wykonawcb jednego z warunkow, o ktorych mowa w usti;16 l|t.a lub
lit.b, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do rOzwibzania umowy za wypowiedzeniem oraz do
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto umowy (§4 ust.l)

§la

1. Najpozniej w dniu Zawarcia niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaieznoki od tego, czy
danayosoba zatrudniona jest przez WykOnawcg, czy podwykonawcb) przedtozy Zamawiajbcemu (jedhej

z osob wskazanych w §3 ust.2 umowy) pisemne pswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach
niniejszej umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstavyie
umowy 0 pracg, bedq zatrudnione na;podstawie umowy o pracb w rozumieniu kodeksu pracy W catym
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okresie realizacji umowy. Oswiadczenie (kompletne oMadczenie) winno zawierac rowniez imi^

i nazwisko osob zatrudnionych na pbdstawie umowy o prac^ (liczba osob nie moze bye mniejsza niz

wskazana pt^ez Wykonawc^ w ofercie na dany pakiet ztozonej w zamowleniu nr 28/pn/2018) wraz ze

wskazaniem wykonywanych pt^ez danq osob^ czynnosci, rodzaju umowy o pracQ, doWadne okreslenie

podmiotu sktedajqcego oswiadczenie, datQ ziozenia oswiadczehia oraz podpis osoby uprawnionej do

ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji ww. oswiadczenia pod kqtem wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu Kodeksu pracy.

Niezlozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawcy (iub

podwykonawcy) uprawnia Zamawiajycego do skorzystania z prawa do rozwiqzahia umowy

za wypowiedzeniem oraz do naiiczenia Wykonawcy kary umownej w WysOkosci 20% wynagrodzenia

brutto umowy (§4 ust.l), jezeli Wykonawca (iub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego

terminu, nie ziozyl wymaganego kompletnego oswiadczenia.

2. Zamawiajycy zastrzega sobie nastypujyce uprawnienia w zakresie kontroii spelniania przez Wykonawcy

(Iub podwykonawcy) wymagan zatrudniania na podstawie umowy o pracy w rozumieniu Kodeksu pracy,

dokumentowanych za pomocy oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.l:

a) moziiwosc zydania poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcy iub

podwykonawcy kopii umowy/umow o pracy osob wykonujycych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,

ktorych dotyczy wymienione w pkt.l oswiadczenie Wykonawcy Iub podwykonawcy; kopia umowy/umow

powinna zostac zanonimizowana (tj. w szczegolnoki bez adresow, nr PESEL pracownikow) w sposob

zapewniajycy ochrony danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO. imiy i nazwisko

pracownika nie podiega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umOwy o pracy

powinny bye moziiwe do zidentyfikowania;

b) moziiwosc zydania zaswiadczenia wtasciwego oddzialu ZDS, potwierdzajycego opiacanie przez Wykonawcy

iub podwykonawcy sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podistawie
umow 0 pracy za ostatni okres roziiczeniowy;

c) moziiwosc zydania poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcy iub
podwykonawcy kopii dowOdu potwierdzajycego zgtoszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczen,
zanonimizowany w sposob zapewniajycy ochrony danych osobowych pracownikow, Zgodnie z przepisami

RODO. Imiy i nazwisko pracownika nie podiega anonimizacji;

d) moziiwosc zydania wyjasnieh w przypadku wytpiiwoki w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracy;

e) moziiwosc zwrocenia sly do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroii w przypadku
powziycia uzasadnionych wytpliwoki co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcy iub
podwykonawcy.

Wskazane pod lit. a, b iub c dokumenty, a takze wyjasnienia, o ktorych mowa pod lit. d Wykonawca

przedtozy Zamawiajycemu na kazde wezwanie Zamawiajycego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie w ceiu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy przez

Wykonawcy lub podwykonawcy osob wykonujycych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, co do

ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracy. Wezwanie zostanie

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

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

sly wszystkie czynnosci wykonywane w ramach prZedmiotu umowy, ktore wskazano w zatyczniku nr 1 do

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

podwykonawcy w procesie wykpnywania ustugi objytej przedmiotem umowy, za wyjytkiem czynnoki.
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0 ktorych mowa /w pn^padku pakietu I: za wyj^tkiem czynnosci, o ktorych mowa w Czqsd A

zal^cznika nr 1 do umowy w pkt III ppkt 4, pkt VI, pkt Vll i pkt VIII; w przypadku pakietu II: za

wyj^tkiern czynnosci, o ktorych mowa w Czqsci A zaiqcznika nr 1 do umowy w pkt pkt VI i pkt VII.

4. Zmiana osoby/osob wskazanych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust.l, jest mozliwa na wniosek

Wykonawcy (ust. 5) lub na wniosek Zamawlajqcego (ust. 6) pod warunkiem spelnlenia przez nowe osoby

wymagan stawianych osdbom sprzqtajqq^m w zamowieniu nr 28/pn/2018, w tym wymogu zatrudniania

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

oswiadczenia Wykonawcy (lub podwykonawcy) z podanlem danych nowej osoby przy zachowanlu

wymogow ust.l. Zmiana osob vyymaga akceptacjl ze strony Klerownlka Dzlalu Admlnlstracyjno-

GOspodarczego Slasklego OW NFZ lub osoby przez niego wskazanej. Akceptacja moze zostac wyrazona

na pismie lub za posrednlctwem poczty e-mail:

5. Wykonawca uprawnlony jest do ztozenia wnlosku o dokonanle Zmlan w sktadzle osob sprzatajacych, przy

zachowanlu warunkow, o ktorych mowa w ust. 4 ninlejszego paragrafu. Zmiana moze nastapic po

uzyskanlu akceptacjl Zamawlajacego, z zastrzezenlem sytuacjl opisanej w ust. 7 ninlejszego paragrafu.

6. Zamawlajacy, niezaleznie od zaplsow umowy dotyczacych kar umownych, zastrzega soble prawo zadania

wymlany osob sprzatajacych w przypadku niezadowolenia z jakosci wykonywanej przez te osoby pracy

lub w przypadku naruszenia przez te osoby Innych warunkow ninlejszej umowy, w szczegolnosci

obowlazku zachowania tajemnlcy, o ktorym mowa w § 2a umowy. Wykonawca zobowlazany jest

niezwtocznie uwzgladnlac zadania Zamawlajacego dotyczace sktadu grupy sprzatajacej,

w szczegolnosci w odnleslenlu do pomleszczeh zajmowanych przez dyrektorow I Inny personel

klerownlczy oraz Wydzlat Organlzacyjny, Kadr I Szkoleh. Zmlany winny nastapowac przy zachowanlu

warunkow, o ktorych mowa w ust. 4 ninlejszego paragrafu.

7. Akceptacja, o ktorej mowa w ust. 4, nie jest wymagana w przypadku petnlenia tymczasowego zastapstwa

osoby sprzatajacej. W takirn przypadku wymagane jest jedynle podanle przez Wykonawca do wladomokl
jednej z osob wskazanych w §3 ust.l umowy: nazwiska osoby zastapowanej I zastapujacej oraz terminu

obowlazywania zastapstwa. Po przestanlu Informacjl wymlenlonych w zdanlu poprzedzajacym,

Wykonawca zobowlazany jest upewnic sla, Iz Informacje te do Zamawlajacego dotarly. Zamawlajacy ma

prawo nIe wyrazic zgody (w formie oswiadczenia przestanego faksem lub e-mallem) na wskazana przez

Wykonawca osoba, ktora ma pelnic zastapstwo. W przypadku braku zgody Wykonawca zobowlazany jest

niezwidcznie zaproponowac Inna osoba. W sytuacjl, gdyby zastapstwo mlalo trwac dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca zobowlazany jest zaproponowac nowa osoba zatrudnlona na umowa o praca w rozurnlenlu

kodeksu pracy przy zachowanlu zasad opisanych w ninlejszym paragrafle.

8. Wykonawca oswiadcza, Iz zapoznat sla z klauzula Informacyjna dotyczaca RODO.*

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnll obowlazkl Informacyjne przewldzlane w art. 13 lub art. 14 RODO

wobec osob flzycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednlo lub posrednio pozyskat w celu reallzacjl

ninlejszej umowy, w przypadku, gdy obowlazek taki spoczywa na Wykonawcy.
*RODO - rov^o'n^^id^enie Rarlammtu Europejskiego i Racfy (UE,) 2016!679 t^dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob n> ;^ici;(ku ̂ prs^twart^aniem danych osohowych i w sprawie smbodnego pn^iywu takich danych orai{^ uciyhnia
dyrekyny 95I46IWE (ogolne rospor^ds^nie o ochronie danych) (D^ Urr^. UE E119 04.05.2016).

§2

brzmienie ust. 1 dotvczpce Pakietu I:

1. Wykonawca zobowlazuje sla do reallzacjl ustugl sprzatania oblektu potozonego w Katowlcach przy
Ul. ;Kossutha 13 od ponledzlaiku do platku w godzlnach od 16.00 do 7.00 (po opuszczenlu pomleszczeh
przez pracownlkow Zamawlajacego), za wyjatklem pomleszczeh szczegolnych wymlenlonych

w zalacznlku nr 3 do umowv [zai^cznik zOstanie przygotowany przed zawarciem urrtowy],

w ktorych usiuga sprzatania Wykonawca zobowlazuje sla wykonywac wylacznie podczas obecnosci
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pracownikow wskazanych komorek organizacyjnych, Ij. od poniedziaiku do piqtku w godzinach od 8.00

do 16.00.

brzmienie ust 1 dotvczace Pakietu 11:

1. Wykohawca zobowiqzuje si^ do realizaqi usiugi sprzqtania:
- Delegatur - od poniedzialku do pigtku w godzinach od 7.00 do 19.00;

- Sekcji Obslugi Ubezpieczonych - od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 8.00 do 16.00.

ust la dotvczv Pakietu I:

la. Wykonawca zobowi^zuje si^ zapewnic w godzinach pracy Zamawiaj^cego, tj. od 8,00 do 16.00,

od poniedzialku do piqtku, w obiekcie przy ui. Kossutha 13 w Katowicach - 2 osoby sprz^tajqce,

ktore to osoby b^dq wykonywac czynnosci o charakterze biez^cym, opisane w GzQSCi A pkt V zal^cznika

nr 1 do umowy, a koordynowane ustnymi poieceniami iub zaieceniami Zarnawiajqcego.

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

wniosek Zamawiaj^cego, Wykonawca zobowiqzuje si^ podwoic sklad osob sprz^tajqcych w obiekcie przy

ui. Kossutha 13 w Katowicach [dotyczy pakietu I]I w danym obiekcie obj^tym umow^ [dotyczy pakietu

II] maksymainie w ciqgu trzech (3) godzin od chwiii teiefonicznego iub faksowego zgloszenia (pod

numer teiefonu: iub pod numer faksu: ). Maksymainy czas zaangazowania dodatkowej

ekipy sprzgtajqcej wyniesie kazdorazowo cztery (4) godziny iiczqc od chwiii pojawienia siQ dodatkowych

osob w danym obiekcie i przyst^pienia do prac.

Podwojenie skladu osob sprz^tajqcych nie generuje dodatkowych kosztow po stronie Zamawiaj^cego

(jest zapewnione w ramach wynagrodzenia umowy).

W przypadku pakietu II podwojenie skladu dwa (2) razy w okresie trwania umowy dotyczy kazdego

z obiektow [zdanie niniejsze dotyczy pakietu II].

3. Wykonawca zobowigzuje si^ zapewnic czysty i estetyczny ubior osob wykonuj^cych czynnoki sprz^tania.

4. Wykonawca podejmie wszeikie srodki wobec osob sprzgtajqcych i nadzoruj^cych w celu zapewnienia

wykonywania czynnosci obj^tych zakresem niniejszej umowy z naiezytg starannokig i przy zachowaniu

wysokiej jakosci swiadczonych usiug.

5. Wykonawca ponosi calkowit^ odpowiedzialnosc wzgi^dem Zamawiaj^cegq, pracownikow Zamawiajqcego

oraz osob trzecich za dzialania iub zaniechania swojego personeiu iub innych osob, bi^dz podmiotow,

z pomoG^ ktorych iub przy udziaie ktorych wykonuje umowq.

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

w siedzibie kazdej z Deiegatur (Pakiet II) odbqdzie siq spotkanie osob, ktore bqdq wykonywac czynnosci

sprz^tajqce (obecnosc konkretnych osob zgodnie z wykazem osob, o ktoryfn mowa w §la ust.l umowy)

z przedstawicieiem Zamawiaj^cego wskazanym w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiajqcy wskaze Wykonawcy

godzinq oraz dokladne miejsce spotkania za posrednictwem poczty eiektrpnicznej e-maii:

7. Podczas spotkania, o ktorym mowa w ust. 6, wskazane osoby, ktore bqdq wykonywac czynnoki
sprzqtajqce, przedlozq oswiadczenia o treki stanowiqcej zaiqcznik nr 4 do umowv. Obowigzek ziozenia

pbwyzszego oswiadczenia spoczywa na kazdej osobie sprzqtajqcej, ktora w toku reaiizaqi umowy bqdzie

wykonywac czynnosci sprzqtania.

§ 2a

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osbby biorqce udzial w realizaqi umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy nadzorujgce

umowq, a taKze maj^ce bezposredni dostqp do urzqdzeh, pomieszczeh Zafnawiajqcego w zvyiqzku

z reaiizaqi niniejszej umowy, zobowigzane s^ do zachowania w tajemnicy wszeikich informaqi poufnych

dotyczqcych Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handiowych, prawnych i organ izacyjnych.
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danych osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie

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

rqwiiiez przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje siq wykonujqc obowiqzki wynikajqce z niniejszej umowy

(np. podwykonavvcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomiqdzy Stronami Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanowiqca zaiacznik nr 5 do ninielszei umowv.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezfozenie Oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania ppufnoki,

0 ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zachodzq przeslanki do ztozenia

takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiajqcego do naiiczenia Wykonawcy kary umownej w wysOkoki i na

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

organow. Wzor Oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci stanowi zaiqcznik do Umowy

0 zachowaniu poufnosci w NFZ.

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

Wykonawcq jako tajemnica przedsiqbiorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych

w obowiqzujqcych przepisach uzyskanych w trakcie realizaqi umowy niezaieznie od form przekazania tych

informacji oraz ich zrodta.

§3

1. Ze strony Zamawiajqcego bezposredniq kontroiq i nadzor nad prawidtowym przebiegiem reaiizacji

umowy sprawowac bqdzie: teiefon kontaktowy , faks
, adres e-maii: /w tym miejscu zostanq wymienione osoby nadzorujqce kazdq

z lokalizaqi w ramach dahego Pakietu/.

Osoby te sq upowaznibne i jednoczesnie zobowiqzane, w szczegoinosci do:

1) statego nadzorowania realizacji umowy w ramach danej iokaiizacji,

2) biezqcego codziennego kontrolowania jakoki swiadczonych usfug oraz wywiqzywania sip

przez osoby sprzqtajqce z obowiqzkow przyjqtych przez Wykonawcq,

3) ewidencjOnowania przypadkow niewykonania iub nienaie^ego wykonywania umowy przez

Wykonawcq w ksi^zce raportow,

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

niego osoby o wszeikich nieprawidtowosciach iub probiemach zwiqzanyeh z realizacjq

umowy,

5) wnioskowania do Zamawiajqcego o naiiczenie kar umownych,

6) comiesiqcznego potwierdzania (iub kwestionowania) prawidtowej reaiizacji umowy

z uwzgiqdnieniem wpisow w ksi^zce raportow.

Kazda z wyzej wymienionych osob jest rowniez odpowiedziaina za biezqce uzgadnianie

z przedstawicieiem Wykonawcy planu sprzqtania obiektow w danym miesiqcu iub kwartaie przy
uwzgiqdnieniu zapisow zatqcznika nr 1 do umowy.

2. Osoby wskazane w ust.l niniejszego paragrafu swoje dziafania konsuitujq z Kierownikiem Dzialu
Administracyjno-Gospodarczego iub wskazanq przez niego osobq.

3. Ze strony Wykonawcy bezposredniq kontrolq i nadzor nad prawidtowym pi^ebiegiem reaiizacji catej
umowy sprawowac bQdzie: teiefon kontaktowy faks

adres e-maii:

3a. Osoba wymieniona w ust.3 obowiqzana jest na biezqco zaznajamiac sip z wpisami w ksi^zce
raportow, ustaiac plan sprz^tania obiektow \ utrzymywac staty kontakt z ospbami wskazanymi w ust.

1 niniejszego paragrafu.

(\
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4. Nieprawidlowoki i problemy zwiqzane z realizacjq umowy oraz wszelkie inne uwagi istqtne dia

prawidtowego wykonywania umowy, osoby w^mieriione w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu winny
odnotowywac w ksi^zce raportow prowadzonej odrgbnie dia kazdego z obiektow.

5. Wpisy dokonane przez osoby kontroluj^ce i nadzoruj^ce ze strony Zamawiajqcego w formie uwag,
polecen, czy jakiejkolvyiek innej formie, poWlnny bye niezwiocznie uwzglqdniane przez WykonawcQ

w zakresie swiadczonych ustug. Wpisy w ksiqzce raportow winny bye na biez^eo anaiizowane

i w zaieznoki od ieh eharakteru uwzgiQdniane iub egzekwqwane przez Strony umowy.

6. W kwestii naiiezania kar umownyeh Strony przyjmujq nastqpujqey tryb post^powania: w przypadku

stwierdzenia niewykonania iub nienaiezytego wykonania jakiejkolwiek ezynnoki sprzqtania objqtej

przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiajqey wezwie Wykonaweq drogq pisemnq iub faksem

do niezwtoeznego Wykonania iub poprawienia jakosei vyykonanej usiugi (usuni^eia nienaiezytego

wykonania) i wyznaezy w tym eelu odpowiedni termin. Fakt teri oraz sposob wykonania poleeenia

zostanie dodatkowo odnotowany w ksi^zce raportow. Wykonawea ma moziiwosc osobistego

zweryfikowania sytuacji poprzez niezwtoezne (nie pozniejsze niz w terminie wyznaezonym

do wykonania Iub poprawienia jakoki wykonanej ustugi) przybyeie na miejsee zdarzenia.

Nieusuniqeie niewykonania Iub nienaiezytego wykonania usiugi we wskazanym terminie spowoduje

naliezenie stosownej kary umownej w trybie okreslonym w §5 umowy. Pomimo naliezenia kary

umownej Wykonawea zobowiqzany jest usunqc niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie. Dalsze

nieusuniqeie niewykonania Iub nienaiezytego wykonania przez Wykonaweq spowoduje naliezenie

dodatkowej kary umownej w wysokosei 200 z\ za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu danej

ezynnoki.

7. Strony zastrzegajq sobie moziiwosc zmiany osob wymienionych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu.

Zmiana taka wyrtiaga dia swej skuteeznoki jedynie jednostrOnnego pisemnego oswiadezenia

skierowanego do drugiej Strony umowy.

§4

Wynaarodzenie. Soosob zaptaty

1. Z tytulu reaiizacji niniejszej umowy Zamawiajqey zaplaei Wykonawey wynagrodzenie brutto

w wysokosei zl (siownie: ztotyeh brutto), w tym 23% podatek

VAT.

[Jezeli obowiqzek podatkowy z tytufu podatku VAT b^dzie spoczywai na Zamawiajqqrm stosownie do

informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a ustawy Prawo zamowien pubUcznych, ziozonej przez

Wykonawcq wraz z ofertp, wynagrodzenie z tytuiu reaiizacji umowy bqdzie wynagrodzeniem netto, co
zostanie odpowiednio uwzgiqdnione w brzmieniu niniejszego paragrafu/umowy.]

W przypadku niezreaiizowania petnego zakresu umowy, Wykonawey przystuguje wynagrodzenie
w wysokosei odpowiadajqeej faktyeznie zreaiizowanemu zakresowi ustug. W przypadku, o ktorym mowa
w ust.2 lit. a roziiezenie nastqpi z uwzgiqdnieniem zasady, iz 1 dzien wykonywania ustugi w danym
obiekeie (iokaiizacji) rowna sIq 1/20 miesiqeznej eeny netto podanej dia danego obiektu (iokaiizaeji),
przy ezym przyjmuje siq, iz roziiezenie obejmie tyiko petne dni.

2. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l, wynika z zatqeznika nr 2 do umowy - kaikuiaeja cenowa
(sporzpdzonego w oparciu o formuiarz kaikuiaeja cenowa na dany pakiet) i obejmuje:

brzmienie dia Pakietu I:

a) swiadezenie ustug sprzqtania, o ktoryeti mowa w pkt I zatqeznika nr ̂  do umowy: zt brutto;
b) dpdatkowe osobogodziny sprzqtania, o ktoryeh mowa w pkt II zatqezhika nr 2 do umowy: zt
brutto/200 osobpgodzin;

e) ustugi poiegajqce na akryipwaniu wyktadzin PCV, o ktoryeti mowa w pkt III zatqcznika nr 2 do

umowy: zt brutto/ 1000 rn^.
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brzmienie dia Pakietu II:

a) swiadczenie usiug sprzqtania, o ktorych mowa w pkt I zal^cznlka nr 2 do umowy: z\

brutto;

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

brutto/100 osobogodzin;

c) ustugi polegajgce na akrylowaniu vyyktadzin PCY, o ktorych mowa w pkt III zatqcznika nr 2 do

umowy: z\ brutto/ 500 m^.

3. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l, obejmuje wszelkie koszty, optety i podatki zwiqzane

z realizacj^ umowy, w tym rowniez koszty uzytych srodkow czystosci, artykutow higienicznych

(toaletowych) oraz koszt ewentUahego podwojenia sktadu osob sprzqtajgcych na wniosek

Zamawiajqcego, koszt dodatkowych osobogodzin sprzqtania, koszt akryiowania.

[Jezell obowi^zek podatkowy z tytuiu podatku VAT bqdzie spoczywaf na Zamawiajqcym stosownie do

informacji, a ktorej mowa w art. 91 ust.3a ustawy Prawo zamowien pubh'cznych, zfozonej przez

WykonawcQ wrazzofertq, w ust.3 in fine dopisuje slq„za wyj^tkiempodatku VAT.7

4. Zaplata wynagrodzenia z tytutu sprzqtania, o ktorym mowa w ust. 2 lit. a ninlejszego paragrafu b^dzle

nastQpowate miesi^cznie z dotu na podstawie faktury VAT, w formie poiecenja przelewu na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w termlnie do 30 dni jicz^c od dnia otrzymania przez

Zamawiaj^cego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Podstaw^ dia uruchomlenia platnosci b^dzie

pisemny protokot sporzqdzony przez WykonawcQ. Po uplywie dahego mieslqca, Wykonawca przesle
Zamawlajqcemu protokol za posrednidwem faksu na numer: W termlnie 3 dni od dnia

otrzymania ninlejszego protokotu Kierownik Dzialu Administracyjno-Gospodarczego lub wskazana przez

niego osoba w porozumieniu z osobami wskazanymi w §3 ust. 1 umowy, wystawi ocen^ jakosci

sprzqtania za dany miesiqc. Negatywna ocena nie wstrzymuje platnosci.

4a. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc roziiczania sIq miesiqcami kalendarzowymi. W tej sytuacji pierwsza

ptatnosc oraz faktura VAT obejmie okres od dnia rozpocz^cia swiadczenia usiugi do kohca miesiqca
kaiendarzowego nast^pujqcego po miesigcu, w ktorym swiadczenie usiugi zostato rozpocz^te. Zaptata

nast^pi zgodnie z ust. 4 ninlejszego paragrafu.

5. Zaptata wynagrodzenia z tytutu wykorzystania dodatkowych osobogodzin sprzgtania, o ktorych mowa
w ust. 2 lit. b ninlejszego paragrafu, b^dzie nast^powata z dotu na podstawie faktury VAT, w formie
poiecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w termlnie do 30 dni
liczqc od dnia otrzymania przez Zamawiajqcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, na podstawie
pisemnego potwierdzenia przez Kierownika Dziatu Administracyjno-Gospodarczego iub wskazanej przez
niego osoby prawidtowej reaiizacji umowy w tym zakresie, na podstawie faktycznej iiczby
wykorzystanych osobogodzin. Strony zgodnie przyjmujq, iz ptatnosci z tytutu wykorzystanych
osobogodzin bqd^ roziiczane miesi^cznie (miesiqc kaiendarzowy).

6. Zaptata wynagrodzenia z tytutu skorzystania przez Zarnawiajqcego z dodatkowej ustugi, o ktorej mowa
w ust. 2 lit. c ninlejszego paragrafu, b^dzie nastQpowata kazdorazowo po jej wykonaniu, na postawie
faktury VAT, w formie poiecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany ha fakturze,
w termlnie do 30 dni iiczqc od dnia otrzymania przez Zamawiaj^cego prawidtowo wystawionej faktury
VAT. Podstawq dokonania ptatnosci b^dzie protokot wykonanych prac podpisany przez Kierownika Dziatu
Administracyjno-Gospodarczego lub wskazanq przez niego osob^ w porozumieniu z osobami wskazanymi
w §3 ust. 1 umowy.

7. Wykonawca winien wpisac na fakturze nastqpujqce dane nabywcy: Narodowy Fuhdusz Zdrowia
z siedzib^ w Warszawie ui. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: NIP: 1070001057. Odbiorc^ oraz

ptatnikiem faktur VAT jest Siqski Oddziat Wojewodzki NFZ z siedzib^ w Katowicach, ui. Kossutha 13,
40-844 Katowice.
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8. Suma faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy uwzglQdnieniu wartosci

wyszczegolnionych w ust.2 niniejszego paragrafu.

9. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaptacie wynagrodzenia, iiczone od

driia nastqpnego, po dniu w ktorym zaplata miate bye dokonana po otrzymaniu pisemnego wezwania do

zaptaty.

10. Za datQ dokonania ptatnosci wynagrodzenia uznaje si^ dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.

11. Przeniesienie wieityteinosci wynikajgcych z niniejszej umowy przez Wykonawcg na osobg trzeci^

wymaga pisemnej zgody Zamawiajqcego pod rygorem niewaznosci.

12. W przypadku Ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie reaiizacji niniejszej umowy, do cen netto

podanych w zafqczniku nr 2 do umowy, zostanie doiiczona stawka podatku VAT obowi^zujqca na skutek

wprowadzonej zmiany.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT b^dzie oznaczata zwi^kszenie wynagrodzenia brutto umowy,
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo Skrocenia terminu reaiizacji umowy w prZypadku nieposiadania
stosownego zabeZpieczenia w srodkach finansowych. W takiej sytuacji termin reaiizacji umowy zakonczy
siQ z dniem, w ktorym suma ptatnosci brutto wynikajgcych z faktur VAT z tytutu sprzgtania, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, osiqgnie iub zblizy si^ do kwoty brutto wskazanej w ust.l
niniejszego paragrafu.

W przypadku skrocenia terminu reaiizacji umowy, roziiczenie za wykonany zakres ustug nastqpi przy
zachowaniu zasad wynikajqcycti z ust.l zd.2 i zd.3 niniejszego paragrafu.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia brutto umowy
oraz kaikuiacji cenowej (zatqcznik nr 2 do umowy) iub skrocenia terminu realizaqi umowy zostanie
wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia
w zycie zmiany stawki podatku VAT.

13. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie brutto umowy okresione w ust.l, nie narusza przepisow
ustawy z dnia 22 iipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimainym wypagrodzeniu za prac^ oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265).

§5

Karv umowne

1. W przypadku niewykonania iub nienaiezytego wykonania umowy, Zamawiajqcy b^dzie miat prawo do

obciqzenia Wykonawcy kar^ umownq w wysokosci:

a) 100,00 zt za kazdy dzien opoznienia - w sytuacji niedotrzymania terminu wskazanego w § 1 ust.3
umowy;

b) 100,00 zt za kazde zdarzenie niewykonania iub nienaiezytego wykonania ktorejkoiwiek z czynnosci
sprzqtania, ktore winny bye wykonywane przez Wykonawcy z czqstotiiwosci^ raz dziennie

w pomieszczeniacti biurowych iub socjainych;

c) 100,00 zt za kazde zdarzenie niewykonania iub nienaiezytego wykonania ktorejkoiwiek z czynnosci
sprz^tania, ktore winny bye wykonywane przez Wykonawcy z cz^stotiiwosci^ raz dziennie
w toaietach iub ciqgach korytarzowycti i na kiatkach schodowycti;

d) 200,00 zt za kazde zdarzenie niewykonania iub nienaie^ego wykonania ktorejkoiwiek z czynnosci
sprzqtania, ktore winny bye wykonywane przez Wykonawcy z czQstotiiwosciq raz w tygodniu, trzy

razy w tygodniu, w konkretnym terminie uzgodnionym w planie sprz^tania obiektow,
e) 1.0O0,OO zt za kazde zdarzenie niewykonania iub nienaiezytego wykonania ktorejkoiwiek z czynnosci,

ktora winna bye wykonywana przez Wykonawcg cztery razy w roku, trzy razy w roku, w konkretnym
terminie uzgodnionym w planie sprz^tania obiektow,

Ciu
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f) 500,00 z) za kazde zdat7enie nieyvykonania lub nienalezytego wykonania ktorejkolwiek z czynnoki,
ktora winna bye wykonywana przez WykonawcQ jeden raz w miesiqcu lub jeden raz na 3 miesl^ce,

w konkretnym terminie uzgodnlonym w planie sprzqtama obiektow, w szczegolnosci:

- generalne sprz^tanle polegajqce na zamiataniu oraz umyciu ppdtog po wysunipcju/ odsuni^ciu

szaf, szafek, konteherkow, biurek, krzesel l Innego sprz^tu w sprzqtanych potnieszczeniach;

- wycieranie powlerzchni lamp oswietleniowych, tam, gdzie jest to mozllwe;

- konserwacja podlog (pastowanie, froterowanie wraz z doczyszczaniem);

- wycieranie krat i wywietrznikow;

- odmrazanie i mycie iodowek.

g) 500,00 zl za kazde zdarzenie niewykonania iub nienalezytego wykonania ktorejkolwiek z czynnoki,

ktore winny bye wykonywane przez WykonawcQ z czpstotiiwosciq innq niz okresiona pod lit. od b do

f, w konkretnym terminie uzgodnionym w planie sprzqtania obiektow.

h) 100,00 z\ za kazdy stwierdzony brak ktoregokoiwiek ze srodkow wymienionych w §1 ust. 4 umowy;

i) 100,00 zt za kazdy przypadek niewykonania ustugi, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 umowy, w stosunku

do terminu okresionegp na podstawie § 9 ust. 3 umowy;

j) 50,00 zt za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o urnowp o pracp osoby wykonujgcej czynnosci, co

do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu

kodeksu pracy;

k) 100,00 Z\ za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w §la

ust.2 iit. a, b iub c umowy, b^dz za kazdy dzien opoznienia w przedtozeniu w terminie wyjasnieh,

0 ktorych mowa w §la ust.2 lit. d umowy, w odniesieniu do danej osoby (pracownika);

1) 500,00 zt za kazdq rozpoczpt^ godzin^ opoznienia w stosunku do terminu, o ktorym mowa w §2

ust.2 umowy (3 godziny).

2. W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie wystarcza na pokrycie powstalej szkody,

Zamawiajgcy moze zqdac od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajqcego.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karp umowng w terrninie 14 dni iiczqc od daty otrzymania

wezwania do zaptety kary umownej. W razie opoznienia w zaptacie kary, Zamawiaj^cy moze potr^cic

naieznq mu kar^, jak rowhiez naiezne mu odsetki od kary, z dowoinej naieznoki Wykonawcy, jakq

ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).

§6

Zabezoieczenie naiezvteoo wykonania umowv

1. Wykonawca wniost zabezpieczehie naiezytego wykonania umowy w vyysokoki zl (slownie:
ziotych), tj-10% ceny oferty, w formie:

2. Zabezpieczenie naiezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowac
wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiajqcemu od badania zasadnosci zgdania wyplaty przez

wystawcQ dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowy i nieodwotainy.

3. W trakcie reaiizaqi umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ iub kiika
form, 0 ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh pubiicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci. 0 zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowigzany jest

poinrormowac Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie

wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

4. Zwrot/i rOziiczenie zabezpieczenia dokonane zostang zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamowieh
pubiicznych. Zamawiaigcy, zwrpci, zabezpieczenie naiezytego wykonania umowy w terminie 30 dni iiczqc

11
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od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajqcego za nalezycie wykonanq, co winien potwierdzic

protokof koncowy podpisany- przez przedstawicieli obu Stron umowy, 1j. ze strony Zamawiajqcego -

przez Kierdwnika Dzialu Administraqgno-Gospodarczego lub wskazanq przez niego osob^; ze strony

Wykonawcy - przez osobQ yyskazang vy § 3 ust. 3 umowy.

5. W okresie przysluguj^cym Zamawiajqcemu na zwrot zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,

Zamawiajgey nie moze zostac pozbawiony mozllwosci wystgpiehia z roszczenlem z tytulu zabezpieczenia,

jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wystqpito w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeii

zabezpieczehie zostato wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).

§7

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywiinei

1. Wykonawca zobowiqzuje siQ do ubezpieczania odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu wykoriywania niniejszej

urridwy w sposdb ci^gty przez caty dkres obdwiqzywania umdwy, w zakresie opisanym w niniejszym

paragrafie, pdd rygorem rozwiqzania umowy za wypowiedzeniem. Wykonawca oswiadcza,

iz dokument potwierdzajgcy ww. ubezpieczenie dotyczy wy^cznie dziatainoki zwiqzanej z przedmiotowq

umowq.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywiinej z tytutu wykonywania

niniejszej umowy na podstawie dokumentu nr z dnia (waznego w okresie od ... do ....)

na sum^ ubezpieczenia dia zakresu podstawowego i dodatkowych klauzui nie nizszq niz zt

[1.000.000 zt - pakiet I/ 500.000 zf - pakiet II], z wtqczeniem;

a) odpowiedziainosci cywiinej deiiktowej i kontraktowej;

b) odpowiedziainosci cywiinej za szkody wynikte z wadiiwego wykonania czynnosci, prac iub ustug powstate

po przekazaniu odbiorcy przedrpiotu tych czynnosci, prac lub ustug;

c) odpowledzlalnoki cywiinej za szkody w rzeczach znajduj^cych sIq w pieczy, pod dozorem lub kontrolg

ubezpieczajqcego;

d) odpowledzlalnokl cywiinej za szkody w rzeczacti stanowlgcych przedmlot obrobkl, naprawy, kontroll,

czyszczenia lub Innych podobnych czynnokl;

at. e - jezeii umowq reaiizowaii rowniez podwykonawcy:

e) odpowledzlalnoki cywiinej za szkody powstate w zwiqzku z wykonywaniem czynnosci, prac iub ustug

przez podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowiqzuje si^ przedtozyc Zamawiajqcemu do wgl^du oryginat dokumentu, o ktoiym mowa

w ust. 2, najpozniej w dniu zawarcia umowy.

4. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dpkonywac zmian w warunkach ubezpieczenia OC.

5. Brak waznego ubezpieczenia OC spetniaj^cego wymagania okresione w ust.l i ust.2 niniejszego

paragrafu, w okresie trwania niniejszej umowy, uprawnia Zamawiajgcego do skorzystania z prawa do

rozwiqzahia umowy za wypoWiedzeniem oraz naiiczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci

20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 umowy.

§8

Termin reaiizacii umowv

1. Wykonawca zobowigzuje Sip wykonywac umowp przez okres 12 miesipcy, q. od dnia 01,03.2019 r. do

dnia 29.02.2020 r., z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy zawarcie umowy nastppi w dniu 01.03.2019 r.

iub pozriiej, zamowienie bpdzie wykonywane przez 12 miesipcy iiczpc od dnia nastppnego po dniu
zawarcia umowy.

2. Zakonczenie realizaqi umowy zostanie potwierdzone przez Strony protokotem koncowym, o ktorym

mowa w §6 ust. \ umowy.

12^ W |AA y I msJp..
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ust 3i4dotycz^ PakietuII:

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo wyl^czenia z zakresu umowy obiektow Delegatur i/lub obiektow

Sekcji Obslugi Ubezpieczonych w sytuaqach uzasadnionych potrzebami Zamawiajqcego (np. likwidaqja
siedzi'by Delegatury lub SOU w danym obiekcie), Wylaczenie winno nastapic w drodze 30-dnicwego
wypowiedzenia ztozonego Wykonawcy na pismie. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu stdsownie do kalkulacji cenowej zamieszczonej w zataczniku nr 2

do umowy przy zachowanju zasad wynikajacych z §4 ust.l zd.2 i zd.3 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany miejsca swiadczenia usiug w obiektach Delegatur l/iub

w obiektach Sekcji Obstugl Ubezpieczonych w granlcach danej miejscowosci w sytuaqach

uzasadnionych potrzebamj ZamawlaJacego (zmlana adresu sledzlby Delegatury lub SOU albo utworzenle

SOU zamlast Delegatury). 0 zamlarze dokonania zmiany w powyzszym zakresle Wykonawca zostanle

polnformowany na pIsmIe ze wSkazaniem dnia, od ktorego zmlana wmna obowlazywac. PIsemna
Informaqa winna zostac ztozona Wykonawcy nie pozniej niz na 30 dni przed wskazana data

obowlazywania zmiany. Zmlana wymaga potwierdzenia w drodze pisemnego aneksu do umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresle nowego oblektu zostanle proporqonalnle zmnlejszone lub

zwiakszone odpowlednio do zmnlejszenia lub zwl^kszenla powlerzchni nowego oblektu w stosunku do

oblektu poprzednio sprzatanego z zastrzezenlem zdania ponlzszego.

Jezell Zamawiajacy nIe b^dzle posladat odpowlednlego zabezpleczenla w srodkach finansowych na

zwiakszenle wynagrodzenia, Zamawiajacy skorzysta z procedury, o ktorej mowa w ust.3 w odnleslenlu

do danego oblektu.

5. Zamawiajacy uprawnlony jest do skorzystania z prawa do rozwiazania umowy za

wypowiedzeniem oraz nallczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia

umowy brutto, o ktorym mowa w § 4 uSt. 1 umowy, w przypadku zaistnlenia jednej z ponlzszych

okollcznosci;

a) w przypadku, o ktorym mowa w §1 ust.18 umowy;

b) w przypadku, o ktorym mowa w §la ust.l umowy;

c) w przypadku, o ktorym mowa w §7 ust.5 umowy;

d) jezell niewykonanle lub nlenale^e wykonanle umowy wystapl co najmnlej czterokrotnle w danym

mieslacu;

e) jezell w trakcle reallzaqi umowy wysokosc kar umownych nallczonych Wykonawcy przekroczy kwota

10.000,00 zl.

6. W przypadku skorzystania z prawa do rozwl^zanla umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust.5,

rozwigzanle umowy przez Zamawlajgcego wInno nast^plc z zachowanlem 30-dnlowego terminu

wypowiedzenia ztozonego Wykonawcy pod rygorem niewaznosci na pIsmIe ze wskazanlem uzasadnlenia

rozwiqzania umowy.

7. Zamawiajacy uprawnlony jest do skorzystania z prawa do roZwiqzania umowy bez wypowiedzenia

poprzez pisemne oswiadczenle ziozone Wykonawcy oraz nallczenia Wykonawcy kary umownej

w wysokosci 20% wynagrodzenia umowy brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku

zaistnlenia jednej z ponlzszych okollcznokl:

a)

[dotyczy pakietu I]: w przypadku, gdy opoznienle w przystqplenlu do reallzaqi umowy w stosunku do

terminu rozpoczqcia swiadczenia usiugl wynlkajqcego z ust.l, trwa diuzej nIz 5 dnI;

[dotyczy pakietu II]: w przypadku, gdy opoznienle w przystqplenlu do reallzacjl umowy w wl^cej nIz 2

(dwoch) obiektach w stosunku do terminu rozpocz^da swiadczenia usiugl wynlkajgcego z ust.l, trwa

diuzej nlz 5 dnI;
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b) w przypadku zaprzestania wykonywania umowy w caloki lub w cz^ki przez pkres dluzszy niz 5 dni.

W sytuaqach opisanych w ust.7 Zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do powierzenia wykonywania

ustug innemu podmlotowi na okres 30 dni I obci^zenia Wykonawcy kosztami powierzonych ustug.

1.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

5.

8. W przypadku rozvyigzania umoyvy, Wykonawcy bpdzie przyslugiwate wyi^cznie czpsc wynagrodzenia

Za faktycZnIe wykonane usiugl do dnia rozwiqzania umowy, przy zachowaniu zasad wynikajgcych

z §4 ust.l zd.2 I zd.3 umowy, pomniejszona o wartosci kar umownych naleznych Zamawiajqcemu na

podstawie ninlejszej umowy

§9

Akrvlowanle

W bkresle realizacji umowy Wykonawca zbbowiqzuje sip zapewnic dodatkowo, na wniosek.

Zamawiajpcego, wykonanie usiugi poiegajpcej na akryiowaniu wykladzin podtogowych PCV /cfofyczy

obu pakietow].

Maksymaina Ipczna powierzchnia wykladziny przeznaczonej do akryiowania wynosi: m^ [pakiet

I - max. 1000 m^, pakiet II - max. 500 m^].

Kazdprazowa pptrzeba skprzystania z ww. usiugi bpdzie zgteszana Wykonawcy przez Zamawiajpcego za

posrednictwem poczty eiektronicznej na adres.e-maii: Konkretny termin/terminy

wykonania ustugi, a takze inne szczegofowe kwestie dotyczpce m.in. zakresu, iokalizaqi etc., bpdp

kazdorazowo ustalane ppmipdzy osobami, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3 niniejszej umowy.

Wykonawcy nie przystugujp zadiie roszczenia z tytutu niewykorzystania przez Zamawiajpcego czpsci lub

caloki usiugi akryiowania.

§ 10

Postanowienia koncowe

UmPwa niniejsza zostata zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z ustawp z dnia 29.Ol.20O4 r. Prawo Zamowien pubiiczhych.
W sprawach nieureguiowanych niniejszp umpwp zastosowanie rnajp przepisy ustawy Prawp zambwien

pubiicznych praz ustawy Kodeks cywiiny.

Wszelkie zmiany niniejszej umpwy wymagajp formy pisemnej ppd rygprem niewaznpsci,

z uwzglpdnieniem wyjptkbw pd tej zasady przewidzianych w niniejszej umpwie.

Wszelkie spory zwipzane z realizaqp umpwy rpzstrzyga spd wlakiwy wedlug siedziby Zamawiajpcego.

UmPwa bpdzie realizowana zgpdnie z pfertp Wykpnawcy ztpzpnp w zamowieniu nr 28/pn/2018 na

pakiet

Umpwp sporzpdzpnp w trzech jednpbrzmipcych egzempiarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje

Wykpnawca, dwa Zamawiajpcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

W sytuacji, gdy obowiqzek podatkowy z tytuiu podatku od towarow i usfug b^dzie spoczywat na
Z^awiajqcym (art. 91 ust.3a pzp), wynagrodzeniem umownym bqdzie wynagrddzenie bez podatku od
^warow i ustug; w takim przypadku zapisy umowy odrioszqce siq do wynagrodzenia brutto (cen brutto;
'^ferty brutto) naiezy rozumiec jako odnosz^ce siQ do wynagrodzenia (cen, oferty) bez podatku od towarow
ustug; ninie^^^^^je^dgpwiednio uwzgigdnione w redakqi zapisow zawieranej umowy. .

^  '^dziajM'"^gij^g6wQ^i
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSpi W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia - 6l^sklm Oddzlatem Wojewodzkim z siedzlbq
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

- Sl^skiego Oddzialu WojewodZkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktoregp dziala: na podstawie pethomocnictwa nr
zdnia

zwanym dalej „Zannawiaj^cym"

a

z siedzib^ w , adres: , wpisanym do
prowadzonego przez pod numerem

/jezeli dotyczy/,

NIP: , REGON: wysokosc kapitalu zaktedowego: /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala:

-  zwanym dalej „Wykonawcq",
o tresci nastppujqcej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktorej przedmiotem jest

utrzymanie czystosci w pomieszczeniach nalezqcych do ̂Iqskiego OWNFZ, zwanej dalej

„umowg podstawow^", Strony w celu wlasciwej ochrony danych poufnych udostppnianych

wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiaj^, co nastppuje:

§1

llekroc w umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Roufne" oznaczaj^ one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na pismie lub

zapisane w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dzialalnosci gospodarczej lub

przedsipwzipc strony zwi^zanych z realizacji umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomipdzy przedstawicielami Stron w zwiqzku

z realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiajicego.

§2

1. Z uwagi na udostppnianje Informacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje sip do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

Od formy, w jakiej zostaly mu przekazane;
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2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyt^cznie na uzytek prowadzonej wspotpracy

w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduj^ sl^ one w posiadaniu

Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyfqcznie osobom bior^cym udziat w realizacji

umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te sq niezb^dne dia

prawidiowej realizacji umowy podstawowej:

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

charakterze udost^pnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich

traktowania jako poufnych oraz odebrania oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3

umowy o zachowaniu poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych

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

na takq czynnosc pisemna zgoda i dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezb^dne

w zwi^zku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiajicy zobowiizuje sii do

ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom

biorqcym udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore

okazi upowaznienie Zamawiaj^cemu do udziatu w realizacji umowy podstawowej;

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

niezwtocznego zwrocenia Zamawiajqcemu iub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materiatow zawierajicych jakiekolwiek informacje Poufne wraz

ze wszystkimi kopiami b^d^cymi w jego posiadaniu. Sposob zniszczenia materiatow

winien uzyskac pisemnq akceptacj? Zamawiajqcego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowiizkow dotycz^cych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu

kari umownq w wysokosci 1.500,00 ztotych (stownie: jeden tysi^c pi^cset 00/100

ztotych) za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie

Zamawiajicego, w terminie do 14 dni iiczqc od daty otrzymania wezwania do zaptaty

kary umownej.

3. Osoby biorqce udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze

obejmuje wszeikie osoby wysti?pujice po stronie Wykonawcy, w tym rowniez

podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie zobowiizujice ich do zachowania
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wtajemnicy Informacji Poufnych - wedfug wzoru okreslonego wza^czniku do niniejszej

umowy - w sytuacji, gdy zaohodz^ przestepki do ztozenia tekiego oswiadczenia. Kazde

z podpisanych oswiadczeh Wykonawca zobowi^zuje si§ ztozyc Zamawiaj^cemu przed

przyst^pieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob§.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiaj^cemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

w sytuacji, gdy zachodzq przestanki do ztozenia takiego oswiadczenia, Wykonawca

zaptaci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwot^ 500,00 ztotych (stownie: pi^cset

00/100 ztotych) za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

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

nie moze przekroczyc wysokosci 50% (stownie: pi§cdziesi^t procent) wynagrodzenia

brutto wskazanego w §4 ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,

odszkodowania w wysokosci przewyzszajqcej kar? umown^, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Stron? poszkodowan^ przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej

mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caty

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasni?ciu,

bez wzgl?du na podstaw? prawn^ (tak kontraktow?, jak i deliktow^) i przyczyn? tej

odpowiedzialnosci, ograniczona jest do szkod rzeczywistych. Ograniczenie

i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

a) przypadkow wyrzqdzenja szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzg|?dnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej winni zostac zobowi^zani przez

Wykonawc? do przestrzegania zobowi^zah wynikaj^cych z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie majg zastosowania do Informacji Poufnych:

1) ktore s^ w dniu ujawnienia publicznie znane;

2) ktorych ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisow prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du

do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwtocznie zawiadomi na pismie

Zamawiajgcego przed dokonaniem ujawnienia.
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3. Wykonawca zobowiqzany na mocy prawa lub wezwania s^du do ujawnienia Informacji

Poufnych, b^dzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyf^cznie w zakresie

wymaganym prawem oraz zobowi^zany do podj^cia wszelkich uzasadnionych srodkow

majqcych na celu upewnienie si^, ze informacje Poufne traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanOwieh niniejszej umowy

przez swoich pracownikow bqdz inne osoby, ktore b^d^ zaangazowane

w proces realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za

podwykonawcow).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiqzywania umowy podstawowej, z tym ze

zobowiqzanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostajq w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej umowy

oraz umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgod^ na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia

zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiaj^cego lub od niego

uzyskanych.

§7

1. Strony poddajq pod rozstrzygni^cie sporow, powstalych na gruncie niniejszej umoWy,

wlasciwemu miejscowo ze wzgl^du na siedzib^ Zamawiaj^cego s^dowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestji nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiqzujqce przepisy prawa

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

cu Strona 4 z
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Narodowy Fundusz Zdrowa

Nr zambwienia: 28/pn/2018
zafqcznik nr 5 do unfiowy - wz6r Umowy

0 zachowaniu poufnobci w NFZ

§9

Zat^cznik do umowy stanowi jntegraln^ cz§sc niniejszej umowy o zachowaniu poufnoscl.

§10

NIniejsza umowa sporzqdzona zostafa w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego

dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajqcy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Podplsano w Imleniu Zamawiajqcego: Podplsano w Imleniu Wykonawcy:

NACZELNIK

Wydziahi Administracyjno-Gospodarczego
6iaskiego OddziahJ Wojewodzkiego

fdrian Ziolkf)

KIEROWNHC
Dziahi Iiiwes|ycji i Zaiii6wie6 Pufecznych
8l^Wte|^3dd^hi Wojewddfc

Fiindfizi/^drlwia w K^dwcach

Katarzyna Klis

mm
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NFZ
Narodo\\7 Fundiisz Zdrowia

Nrzam6wienia: 28/pn/2018
zatqcznik nr 5 do umowy - wz6r Umowy

0 zachowaniu poufno^ci w NFZ

Zafqcznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(iml§ 1 nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu dp zachowania poufnosci

Ja nizej podplsany, reprezentuj^c w dniu Wykonawc? podczas

realizacjl umowy podstawowej na utrzymanie czystosci \n pomieszczeniach nalezqcych

do ^Iqskiego OW NFZ, w sledzibie 6l^skiego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na

udost^pnlanle Informacji Poufnych, zobowiqzuje sl^ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas

realizacji umowy podstawowej, ktorej przedmiotem jest utrzymanie czystosci

w pomieszczeniach nalezqcych do Slqskiego OW NFZ, niezaleznie od formy,

w jakiej zostaiy mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

podstawowej, wyt^cznie w celu realizacji umowy podstawowej.

Wyrazam zgod§ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z realizacji

umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis

Btrona 6 z 6



Nr zamowienia: 28/pn/2018 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

pakiet I

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty w pakiecie I*:

* w zaieinosci od sytuacji wybrac albo pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi do powstania u Zamawlajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow I ustug. W zwl^zku z ninlejszym wskazuj^

ponlzej:

a) nazw^ (rodzaj) towaru/ustugl, ktorego dostawa/ktorej swiadczenle b§dzle prowadzic

do powstania u Zamawlajqcego obowlgzku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow I ustug:

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

netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii ziozono oferty, ktorej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiajqcy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowiqzek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajqc ofertq,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty b^dzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bgdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siQ, iz obowi^zek doiiczania waitbsci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) ciqzyna Zamawiajqcym wprzypadku, np.:
- wewn^trzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymieniobych w zaiqczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objqte
mechanizmem odwroconego obciqzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takichjak: iaptopy
i notebook!; komputerow kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wyi^cznie
komputery przenosne, takie jak: tabiety, notebook!, iaptopy.
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wiqze siq anaiogiczny obowi^zek doiiczenia przez
Zamawiaj^cego przy porownywaniu cen ofertowych podatku VA T.

Imi^ I nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data



Nr zamowienia: 28/pn/2018 wzorinformacji, o ktorejmowa wart. 91 ust.3a pzp

pakiet //

Informuj^, iz wybor zfdzonej przeze mnie oferty w pakiecie 11^

w zaleziiosci od sytuacji wybrac albo pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi do powstania u Zamawiajqcego obowiazku podatkowego zgodnie

2 przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi do powstania u Zamawlajacego obowiazku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwiqzku z niniejszym wskazuja

ponizej:

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

do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i ustug:

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

netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii ziozono ofertq, ktorej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiajqcego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug,
zamawiaJacy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i ustug, ktory miatby obowiazek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadaJac oferty,
informuje zamawiajacego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiajacego
obowiazku podatkowego, Wskazujac nazwq (rodzaj) towaru iub ustugi, ktprych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wSkazuje siq, iz obowiazek doiiczania wartosci podatku VAT ptaconego przez
Zamawiajacego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) a'azy na Zamawiajacym w przypadku, np.:
- wewnatrzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionycti wzataczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i ustug objqte
mechanizmem odwroconego oba'azenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takich jak: iaptopy
i notebook!; komputerow kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wytacznie
komputery przenosne, takie jak: tabiety, notebook!, iaptopy.
- importu ustug iub importu towarow, z ktorymi wiaze sig anaiogiczny obowiazek doiiczenia przez
Zamawiajacego przy porownywaniu cen ofertowych podatku VA T.

imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawicieia Wykonawcy:

Data

podpis

(>/
WAto.



Nrzamowienia: 28/pn/2018

Pakiet I oraz II

Wykonawca:

,Na^a /Fitma:

Adres:

wzor oswiadczenla, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

AKTUALNE OSWlADCZENIE, o ktorym mowa w art. 2Sa ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. utrzymanie czystosci w

pomieszczeniach nalez^cych do ^l^skiego OW NFZ, ptowadzonego przez Narodcwy Fiondusz

Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki, oswiadczam, co nast^puje.

I. OSWlADCZENIE DOTYCZj\CE WYKONAWCY

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

dotycz^cym Wykonawcy:

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

ustawy Prawo zamowien publicznych.

B. Oswiadczam, ie zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych ̂ odac mty'cicci ̂ stosowanie podstawy

npiklu(n(enia sposrod v^mienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Psp).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podjgte przez niego srodM s%
wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrzqdzonej
przestepstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadosaiczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z org^nami scigania
oraz podj^de konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu
■wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeU wobec •wykonawcy, b?d^cego podmiotem
zbioro'wym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie uplyn^l okredony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.



Nr zamowienia: 28/pn/2018

Pakiet loraz II

wzbr oswiadczenia, o ktbrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesiiie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstaw^ wykluczenia,

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

zamowien publicznych, podj^lem nast?puj^ce srodki naprawcze:

2)

*Jezeli Wykonawca skiada ofert? tylko na jeden z pakietow skresla ponizej zapisy dotycz^ce pakietu,
ktorego nie oferuje.

a) Oswiadczam, iz spelniam warunek udziaiu w post^powaniu okreslony przez Zarnawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lita SIWZ, tj. dotyczq,cy sjrtuacji ekonomicznej.

Wykonawca wimen wykazac, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zaktesie prowadzonej
dzialalnosci zwiqzanej z przedmiotem niniejszego zamowienia na sum? gwarancyjn^ nie nizsz^ niz 1 mln
ziotych (niezaleznie od tego, czy Wykonawca skiada ofert? tylko na jeden z pakietow, czy jna obydwa
pakiety). j

I

b) Oswiadczam, iz spelniam warunek udziaiu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. b SIWZ, tj. dotycz^cy sytuacji finansowej (posiadanie srodkow finansowych
lub zdolnosci kredytowej).

pakiet I*

Wykonawca wimen wykazac posiadanie srodkow finansowych w wysokosci nie mniejszej niz
45.000,00 ziotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 45.000,00 ziotych, w
okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

pakiet II*

Wykonawca wimen wykazac posiadanie srodkow finansowych w wysokosci nie mniejszej niz
15.000,00 ziotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 15.000,00 ziotych, w
okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

Jezeli Wykonawca skiada ofert? na obydwa pakiety winien wykazac posiadanie srodkow finansowych
w wysokosci nie mmejszej niz 60.000,00 ziotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie
mniejszym niz 60.000,00 ziotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu
skladania ofert.



Nr zamowienia: 28/pn/2018 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
Pakiet I oraz II

c) Tylko pakiet I* - OSwiadczam, iz speiniam warunek udziatu w post^powaniu okreslony przez
Zatnawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. c SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci technicznej.

Warunek dotyczy tylko pakietu I - dysponowanie odpowiednim urz^dzeniem.

Wykonawca winien wykazac za pomoc^ wykazu urz^dzen (formularz wykaz urz^dzen pakiet 1) dost^pnych
Wykonawcy w celu wykonania zamowienia wraz z informacj^ o podstawie do dysponowania tymi
zasobami, ze dysponuje co najmniej jednym urz^dzeniem, przy pomocy ktorego b?d% wykonywane prace
polegaj^ce na specjalistycznym, mechanicznym czyszczeniu terakoty wraz z fugami. Wykonawca winien
podac nazw? producenta oraz typ urz^dzenia, a takze wskazac podstaw? do dysponowania urz^dzeniem.

d) Oswiadczam, ii speiniam warunek udzialu w post?powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. d SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego
doswiadczenia).

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia)
polegaj^cy na nale^ytym wykonaniu, a w przypadku Swiadczed okresowych lub ci^glych rdwnie^; wykonywaniu,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeiieli okres prowadzenia dzialalnoSci jest
krdtszy - w tym okresie, przynajmniej 2 (dwdch) using sprz^tania biur lub budynkdw wykonanych lub

wykonywanych.

Pakiet I*

Pod poj^ciem wykonana usiuga sprz^tania biur lub budynkow nalezy rozumiec zamowienie
polegaj^ce na swiadczeniu uslugi sprz^tania biur lub budynkow, ktorej realizacja zakonczyla si? (umowa
zostala zrealizowana), ktorej srednia miesi?czna wartosc brutto wynosila co najmniej 30.000,00 zt, oraz
ktora byla reaUzowana w okresie co najmniej 6 miesi?cy (umowa obowiqzywala przez co najmniej 6
miesi?cy).

Pod poj?ciem wykonywana usluga sprz^tania biur lub budynkow nalezy rozumiec zamowienie
polegaj^ce na swiadczeniu uslugi sprz^tania biur lub budynkow, b?d^cej w trakcie realizacji (umowa jest
nadal realizowana), ktorej srednia miesi?czna wartosc brutto wynosi co najmniej 30.000,00 zl, ktorej
pewna cz?sc o wartosci brutto co najmniej 180.000,00 zi zostala juz zrealizowana przez Wykonawc?,
oraz ktora byla realizowana w okresie co najmniej 6 miesi?cy (umowa obowi^uje od co najmniej 6
miesi?cy). (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wylacznie swiadczen okresowych lub ciaglych. Jezeli Wykonawca
powola si? na wykonywanie uslugi stanowi^cej swiadczenie okresowe lub ciqgle, w przypadku
w^tpliwosci zobowiq^zany b?dzie wykazac — udowodnic — okresowy lub ci^ly charakter swiadczenia).

Pakiet II*

Pod poj?ciem wykonana usluga sprz^tania biur lub budynkow nalezy rozumiec zamowienie
polegajq,ce na swiadczeniu uslugi sprz^tania biur lub budynkow, ktorej realizacja zakonczyla si? (umowa
zostala zrealizowana), ktorej srednia miesi?czna wartosc brutto wynosila co najmniej 10.000,00 zt, oraz
ktora byla realizowana w okresie co najmniej 6 miesi?cy (umowa obowiqzywala przez co najmniej 6
miesi?cy).



Nr zamowienia: 28/pn/2018

Pakiet I oraz II

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

Pod poj^ciem wykonywana usJuga sptz^tania biut lub budynkow nalezy rozurniec zamowienie
polegaj^ce na swiadczeniu uslugi sptz^tania biut lub budynkow, bgd^cej w trakcie realizacji (umowa jest
nadal realizowana), ktorej srednia miesigczna wartosc brutto wynosi co najmniej 10.000,00 zt, ktorej
pewna czesc o wattosci brutto co ttajmniej 60;000,00 zt zostaia juz zreaHzowana przez Wykonawc? nrny.
ktora byla realizowana w okresie co najmniej 6 miesi^cy (umowa obowi^zuje od co najmniej 6
miesiecy). (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wylacznie swiadcZen okresowycb lub ciag-lyrb. Jeyeli Wykonawca
powoia sig na wykonywatiie uslugi stanowi^cej swiadczenie okresowe lub d^le, w przypadku
w^tpUwOsd zobowi^zany bgdzie wykazac — udowodnic — okresOwy lub d^iy charakter swiadczenia).

Szczegoly dotycz^ce warunkow udzialu w post^powaniu opisuje SIWZ.

II. O^WIADCZENIE dotyczace podmiotu. na KTOREGO ZASOBY POWOLUTE SIg

WYKONAWCA *

*jezeli dotyczy

1) Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post^powaniu okredonego
przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lita SIWZ polegam na sytuacji ekonomicziiej
(posiadanie srodkow finansowych lub zdolnosd kredytowej) nast^puj^cego
podmiotu/podmiotow:

Lp. Nazwa/fitma oraz
adtes podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosd od

podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosd od
podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powohije si? na sytuacj?
ekonomiczn^ podmiotu



Nr zamowienia: 28/pn/2018

Pakiet I oraz II

wzor oiwiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

2) Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunku udziaiu w post?powaniu okreslonego
przez Zamawiaj^cegd w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. b SIWZ polegam na sytuacji finansowej
(posiadanie srodkow finansoWych lub zdolnosci kredjrtowej) nast^puj^cego
podmiotu/podihiotow:

Lp. Nazwa/firma oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosd od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosd od
podmiotu/

Zakres, w jaldm Wykonawca
powotuje si? na sytuacj?
finansow^ podmiotu

3) Oswiadczam, ie w celu wykazania spelniatiia watunku udziaiu w post^powaniu okreslonego
przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. c SIWZ polegam na zdolnosci technicznej
nast^puj^cego podmiotu/podnaiotow:

Lp. Nazwa/fitma oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosd od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosd od
podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powtdUje si? na zdolnosc
techniczn^ podmiotu

4) .Oswiadczam, ie w celu wykazania spelniania warunku udziaiu w post?powaniu okreslonego
przez Zamawiaj^cegO w pkt V pkt 1 ppkt 2 Ut d SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej
(posiadanie wymaganego doswiadczenia) nast?puj^cego podmiotu/podmiotow;

Lp. Nazwa/firma oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosd od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosd od
podmiotu/

Zakres, w jaldm Wykonawca
powotuje si? na zdolnosc
zawodow^ podmiotu



Nrzamowienia: 28/pn/2018

Pakiet I oraz II

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

Oswiadczam, ze w stostinku do.ww. podmiotu/ pbdmiotow, na ktorego/ ktorych zdolnosc zawodow^
(doswiadczenie) powoluj§ si? w niniejszym post^powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia
z post^powania o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 pzp, oraz,
ze podmiot/ podmioty te spelniaj^ w.zakresie, w jakim powoluj^ si? na ich zasoby (zdolnosc zawodow^,
warunek udzialu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upekiomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data. , podpis

Ok/



Nr zamowienia: 28/pn/2018 pakiet I - wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRA^ PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczeiiia na sttotiie intemetowej (www.nfz-kafowtce.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5
pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej z innytn
Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktorzy zlozyH oferty w niniejszym post^powaniu.

Przez grup? kapitatow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsurnentow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy rozumiec wszystkich przedsigbiorcow,
ktorzy kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsigbiorc^, w tym rowniez
tego przedsigbiprc^.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfz-
katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy ziozyli oferty w postgpowaniu na utrzymanie czystosci w
potnieszczeniach naletz^cych do Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Natodowego Funduszu
Zdfowia - pakiet I,

I. oswiadczam, iz nie nalei^ do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

II. oswiadczam, iz nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowieii pubUcznych. *

♦naleiy wskazac jedn^ z opcji; I albo II

W przypadku wskaZania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze powiqzania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu
o udzidenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upetnonlocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data <

podpis



Nr zamwienia: 28/piia018 paMet n . „26r oSwiadczeaia (grapa kapitalowa)

OSWIADCZENIE O PR2YNALE±NOSCI ALBO BRAKU PEZYNALE2N08CI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAEOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiajq,cemu w terniitiie. 3 dni od dnia
zamieszczema na stfonie intemetowej rww.nfz-katnwirp.p1) infomiacji, o ktorej mowa w aft. 86 ust.5
pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej z innym
Wykonawcq, lub Wykonawcami, ktdrzy ziozyli oferty w niniejszym post^powaniu.

Przez gnip? kapitafow^ - zgodnie z aft, 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 f. o ochfonie konkufencji
1 konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nale^ rozumiec wszystkich przedsi^bi,
ktofzy 8^ kontfolowani w sposob bezposfedni lub posfedni przez jednego pfzedsiebiorc?, w tym
tego pfzedsi^biorcg.

OfCOW,

fowniez

Na podstawie infomiacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej ww.nfz-
katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy ziozyli oferty w post?powaniu na utrzynianie czystosci w
pomieszczemach naleij^cych do Sl^skiego OddziaJu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia - pakiet II,

I. oswiadczam, iz nie nalez? do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

II. oswiadczam, iz nalei? do tej samej gmpy kapitalowej, o ktorej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

*nale£y wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskaZama opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze ppwi^zama z innym Wykonawca nie prowadzq, do zaklocenia kohkurencji w post?powaniu
o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data .

podpis

Qky


