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Nr zam6wienia: 2/pn/2019

SPECYFIKAC JAISTOTNYGH WARUNKOW ZAMQWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

robota biidowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku
delegatury Slqsldego OW NFZ w Cz^stochowie przy ul. Czartoryskiego 28

zatqcznikami do niniejszej SIWZ s^:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

formularz oferty

formularz opis przedmiotu zamdwienia

formularz wykaz robdt budowlanych

dokumentacja projektowa, na ktdr^ skladaj^ si?:

a) rzuty kondygnacji

b) przedmiar robdt

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (w skrdcie: STWiOR)

wzdr umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy (wz6r Umowy o zachowaniu poufiioSci w NFZ)

wzdr informacji, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp

wzdr oSwiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

wz6r o^wiadczenia - grupa kapitalowa

tekst rozporz^dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r. w sprawie metod

kosztoiysowania obiektdw i robdt budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867)

data i podpis:
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Nr zamdwienia: 2/pri/2019

I. Nazwa ffirma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ki Oddziat Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

n. Trvb udzielenia zamdwienia

Post^pdwanie o udzielenie z^dwienia piiblicmego prowadzone jest w trybie pizetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 sfycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t, Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.).
Numer post^powania

Postcpowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 2/pn/2019. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym prPszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.
Rodzaj zamdwienia: robota budowlana.

Warto^d zamdwienia jest mniejsza niz rdwnowartoSd kwoty 5.548,000 euro

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej dalej takze „SIWZ" mowa jest

o "pzp" lub „ustawie", naleiy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 sfycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Ilekrod w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumied ^l^ski Oddzial Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (^l^ski OW NFZ lub 6l^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach"
nalezy przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i n. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest

o „rozporz4dzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw" naleiy przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra

Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mote z^dad zamawiaj^y od wykonawcy

w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

ft4

in. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana polegajtea na wykonaniu prac remontowych na poddaszu i klatce

schodowej budynku delegatury Sl^skiego OW NFZ w Cz?stochowie przy ul. Czartoryskiego 28.

Kod Wspdlneeo Slownika Zamdwien (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45442100-8 - Roboty malarskie
45442190-5 -Usuwanie warstwy malarskiej
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

Na onis przedmiotu zamdwienia sklada sie:

1) formularz opis przedmiotu zamdwienia;

2) dokumentacja projektowa (rzuty oraz przedmiar robdt);

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, dalej: STWiOR.

Opis przedmiotu zamdwmnia uwzgl?dnia przeznaczenie dia osdb niepelnosprawnych oraz wszystkich

uzytkownikdw (pracownikdw), zgodnie z art. 29 ust.5 pzp.
Opis przedmiotu zamdwienia okreSIa standardy jakoteiowe, o ktdrych mowa w art.91 Ust.2a pzp.

Uwaga!

•W przypadku rdteic merytorycznych pomi?dzy tretei^ dokumentacji projektowej b^di STWiOR a tretei^

pozostalej cz?tei SIWZ, pierwszenstwo majq zapisy pozostalej czftei SIWZ.
1
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•Wykonawca winien niezwlocznie zglpsid Zamawiaj^cemu w trybie art. 38 pzp wszelkie w^tpliwo^ci odnosz^ce si?
do opisu przedmiotu zamdwienia, w tym do dokumentacji projektowej i STWiOR, w szczegdlno^ci wszelkie

/

dostrzezone bl?dy, wewn?trzne sprzeczno^ci, niezgodno^ci, czy niekonsekwencje.

• W przypadku jakichkolwiek pytafi b^d^ w^tpliwo^ci, Wykonawca winien na podstawie art.38 ust.l ustawy Prawo
zamdwien.pubiicznych zwrdcid si? do Zamawiaj^cego z wnioskiem o wyja^nienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy
udzieli wyja^nien zgodnie z procedure bkre^lpn^ w przepisach cyt. ustawy.

•Informuje si?, iz budynek przy ul. Czartoryskiego 28 w Cz?stochowie jest og61nodost?pny dia petentdw.

Uwaea! Autor dokumentacji projektowej oraz STWiOR nie jest upowaMony do udzielania jakichkolwiek

infdrmacji Wykonawcom.

2. Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okre^lonych we wzorze umowy stanowi^cym zai^cznik

do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.

Niniejsza SIWZ we wzorze umowy okre^la takze:

a) wymagania dotycz^ce ixmowy o podwykpnawstwo, ktdrej przedmiotem s^ roboty budowlane, ktdrych

niespebiienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrzeiien lub sprzeciwu,

b) informacje o mnowach o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s^ dostawy lub ushigi, ktdre, z uwagi na

warto^d lub przedmiot tych dostaw lub ushig, nie podlegaj^ obowi^zkowi przedkladania Zamawiaj^cemu.

Wzdr umowy okreSla zasady zawierania mndw o podwykonawstwo zardwno w przedmiocie robdt budowlanych, jak
i w przedmiocie dostaw i ushig.

Obowi^ek przedkladania umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s^ dostawy lub ushigi nie dotyczy

umdw o podwykonawstwo o warto^ci mniejszej nii. 0,5% warto^ci umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy

okre^lonego w §7 ust.l umowy - ceny oferty). Wyi^czenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyc^
umdw 0 podwykonawstwo o warto^ci wi?kszej niz 50 000,00 ziotych (brutto).

3. Zamawiaj^cy w celu opisania przedmiotu zamdwienia nie wskazuje znakdw towarowych, patentdw lub

pochodzenia, ^rddla lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ushigi dostarcZane prZez

konkretnego wykonawc?.

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

4. Wvmdg zatnidnienia na podstawie umowv o orace tart. 29 ust.3a nznl

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zdmctwiajqcy okresla w opisieprzedmiotu zamdwienia na uslugi lub roboty budowlane

wymagania zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykonawcf na podstawie umowy o prac§ osob wykonujqcych

wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega

na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

(t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 917, zpozn. zm.).

Przez czynnosci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie si?

wszystkie czynnosci fizyczne w ramach opisanych w przedmiarze robdt oraz w STWiOR (w tym mi?dzy mnymi; -

w zakresie remontu poddasza: prace demonta^owe, montai okladziny gipsowo-kartonowej, monta2 izolacji cieplnej,

montaZ plyt GK, montaS; stolarki, montaz drzwi stalowych przeciwpoi:arowych, dostawa i montaz klap p.poi:.
EIS120 z topikiem, prace malarskie; - w zakresie remontu klatki schodowej (w tym korytarza): wymiana

wykladziny podlogowej, prace demonta^owe, montaz stolarki, prace malarskie, posadzki) wykonywanych

bezpo§rednio przez pracownikdw fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy

w procesie wykonywania robdt budowlanych (ushig) obj?tych przedmiotem zamdwienia, z Wyl^czeniem czynnosci

polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).
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Powy^zy wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac^ nie b^dzie rdwniei; dotyczyl przypadku czynnosci
wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robdt b^dz innej osoby pehii^cej samodzielne fiinkcje
techniczne w budownictwie, jeieli pomimo braku takiego wymogu po stronie Zamawiaj^cego - Wykonawca
poshi2y si? tak^ osob^ przy realizacji zamdwienia, a takie nie obejmuje przypadkdw wykonywania ̂ wiadczenia
osobi^cie przez przedsi?biorc? prowadz^cego dziaialno^d gospodarcz^.

Wymdg zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktdrym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwien
publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszego zamdwienia (umowy) na roboty
budowlane, nie z^ w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 nkt 8a pzd. 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 zale^oSci od tego, czy dana osoba zatrudnioha jest przez
Wykonawc?, czy podwykonawc?) przediozy Zamawiaj^cemu (jednej z osdb wskazanych w umowie)
oSwiadczenie, it osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamdwienia (lunowy) czynnoSci, co do ktdiych
przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, bfd^ zatrudnione na podstawie
umowy 0 prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. OSwiadczenie (kompletne

oSwiadczenie) winno zawierad rdwniez imi? i nazwisko osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prac? wraz
ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnoSci, rodzaju umowy o prac?, dokiadne okreSlenie
podmiotu skiadaj^cego oSwiadczenie, dat? zlozenia oSwiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlo^enia
oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Uprawnienia Zamawiaj^cego w zakresie kontroli spehiiania przez Wykonawc? wymagah, o ktdrych mowa
w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiaj^cy zastrzega sobie nastfpuj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spehiiania przez

Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp, dokumentowanych
za pomoc^ oSwiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:

a) mozliwoSd z^dania poSwiadczonej za zgodno^d z oryginaiem odpowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii umowy lub umdw o prac? osdb wykonuj^cych w trakcie realizacji zamdwienia

czynnoSci, ktdrych dotyczy wymienione w pkt 1 oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopia

kazdej z umdw powinna zostad zanonimizowana (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL

pracownikdw) w sposdb zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami

RODO. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o prac? powumy byd mo2liwe do zidentyfikowania;

b) mozliwoSd i^dania zaSwiadczenia wlaSciwego oddziahi ZUS, potwierdzaj^cego oplacanie przez

Wykonawc? liib podwykonawc? skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia

na podstawie umdw o prac? za ostatni okres rozliczeniowy;

c) mo^woSd ^i^dania poSwiadczonej za zgodno^d z oryginaiem odpowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczen,

zanonimizowana w sposdb zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami

RODO. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

d) mo2;liwoSd :z^dania wyjaSnien w przypadku w^tpliwosci w zakresie potwierdzenia spehiiania Wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac?;

e) mo:iIiwoSd zwrdcenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku

powzi?cia uzasadnionych w^tpliwoSci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc?

lub podwykonawc?.

Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a takis wyjaSnienia, o ktdrych mowa pod litd Wykonawca przediozy
Zamawiaj^cemu na ka2de wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu
potwierdzenia spebiienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc?

3
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os6b wykonuj^cych w trakcie realizacji umowy c2ynno5ci, co do ktdrych przedmiotowa SIWZ (ximowa) wymaga
zatradnienia na podstawie umowy o prac?.

3) Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: opisana we wzorze umowy
moi:liwo^(3 rozwi^ania umowy i naliezenia kaiy umownej w przypadku niezloienia w termmie kompletnego
o^wiadczenia, o ktdrym mowa w pkt l .ofaz obowi^ek zaplaty kary umownej za kazdy dzien niezatrudniania
w oparciu o umow§ o pracf osoby wykonuj^cej czynno^ci, co do ktdrych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia

na podstawie umowy o pracf w rozumieniu kodeksu pracy, a takze obowi^ek zaplaty kaiy umownej za ka2dy
dzien opdznienia w przedloiieniu w terminie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2 lit. a, b lub c, b^di za kazdy
dzien opoznienia w przedloieniu w terminie wyja^nieA, o ktdrych mowa w pkt 2 lit.d.

4) Rodzaj czynnoSci niezbfdnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotycz^ wymagania Zatrudnienia

na podstawie umowy o pracf przez Wykonawc? lub podwykonawc^ osdb wykonuj^cych czynnoSci

w trakcie reaiizacji zamdwienia: zgodnie z pkt in pkt 4 SIWZ.

5. Warunki gwarancii i rekoimi za wadv nrzedmiotu zamdwienia. '

Wykonawca winien udzielid gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamdwienia, tj. na wykonane roboty
budowlane, a tak^e na pozostale elementy zamdwienia, ktdre moina obj^d gwarancji i r^kojmi^ za wady,
na warunkach okre^lonych we wzorze umowy.

Wykonawca winien zaoferowad okres gwarancji i r?kojmi za wady 24-miesifczny albo 36-miesifczny.
Patrz formularz pferty oraz pkt XIII SIWZ (kryterium H oceny ofert).

Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna sip od dnia podpisania protokolu odbioru robdt budowlanych,

konczy zaS wraz z uptywem zaoferowanego przez Wykonawcp okresu gwarancji i rpkojmi za wady liczqc od dnia
podpisania protokolu koncowego.

Wykonawca winien wskazad oferowany okres gwarancji i rpkojmi za wady w formularzu oferty.

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ bye sprzeczne z warunkami

gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^ane bpd^ postanowieniami

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

okre^lonych wumowie.

6. Warunki niatno^ci: warunki platno^ci zostaty. okre^lone we wzorze umowy.

7. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moiiliwoSci skladania ofert czpSciowych. Wykonawca sklada jedn^ ofertp na calosd
zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moi:Iiwo^ci sidadania ofert wariantowych.

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

4) Jpzyk postppowania.

WyjaSnia sip, ii zgodnie z zasad^ wyra^on^ w art. 9 ust. 2 pzp, postppowanie o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzi sip w jpzyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwieh publicznych wi^ze sip z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o jpzyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktdra formuhije zasadp uzywania jpzyka

polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Pplskiej. Ustawa o jpzyku
polskim w art. 11 stanowi, ii art. 5-10 tejie ustawy nie dotycz^ mipdzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo

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

pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w jpzyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

8. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze powierzvd wykonanie czp^ci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy.na podstawie art. 36b ust.l pzp iada wskazania przez Wvkonawce czp^ci zamdwienia. ktdrych
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wykonanie Wykonawca zamierza powierzy6 podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm
Dodwvkonawcdw fpatrz: formularz oferty).

3) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktdre maj^ byd wykonane
w miejscu podlegaj^cym bezpq^redniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przyst^pieniem do wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile juz znane, podai nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe pOdwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaanga:zowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a tskte pfzekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,
ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyd realizacjq robdt budowlanych.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, je2:eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolyWal siq .na zasadach okre^Ionych w art. 22a ust.l, w celu wykazania speiniania
warunku udziahi w postqpowaniu (warunku dot. zdolno^ci zawodowej - posiadanie wyiiiaganego
doSwiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazad Zamawiaj^cemu, ie proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spehiia warunek w stopniu nie mniejszym ni^ podwykonawca, na ktdrego Zasoby
Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nale;zy rozumied umow? w formie

pisemnej o charakterze odpiatnym, ktdrej przedmiotem s4 ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce cz?^c
zamdwienia publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^, a innym podmiotem
(podwykonawcy), a w przypadku zamdwied publicznych na roboty budowlane tafcze mifdzy podwykonawcy,
a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawc?, nie krdtszym jednak mi
20 dni roboczych liczyc od dnia przekazania frontu robdt i nie dlu^szym ni^ 60 dni roboczych liczyc od dnia
przekazania frontu robdt.
Przez dni robocze nale^y rozumied dni od poniedzialku do piytku, za wyjytkiem przypadajycych na nie dni
ustawowo wolnych od pracy oraz z zastrze&niem zdania ponizszego.
Z uwagi na roboty zwiyzane z wykonaniem glazury podlogowej Zamawiajycy dopuszcza, a Wykonawca winien

potwierdzid gotowo^d wykonywania robdt w dwie (2) soboty mieszczyce si? w ramach czasowych wynikajycych
z zaoferowanego terminu wykonania zamdwienia, po dokonaniu stosownych uzgodnied dotyczycych konkretnych
sobdt oraz godzin wykonywania robdt z Zamawiajycym.
Wykonawca winien podad oferowany termin wykonania zamdwienia w formularzu oferty.
/Patrz formularz oferty oraz pkt XIII SIWZ (kryterium III oceny ofert)./

W terminie do 3 dni liczyc od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowiyzany jest przedstawid Zamawiajycemu
dokument potwierdzajycy zawyrcie ubezpieczenia w zakresie wskazanym w umowie (wzorze umowy).
Postanowienia dotyczyce pozostalych termindw zawiera wzdr umowy.

2. Miejsce realizacji zamdwienia: budynek delegatury Slyskiego OW NFZ w Cz?stochowie przy ul. Czartofyskiego
28 (budynek stanowi wiasno^d NFZ).

V. Warunki udziaiu w nostennwanin

I. Zgodnie z art. 22 ust.l pzp o udzielenie zamdwienia mogy ubiegad si? Wykonawcy, ktdrzy:
1) nie podlegaj y wykluczeniu;

2) spelniajy warunki udziaiu w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiajycego w ogloszeniu
o zamdwieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? warunek udziaiu w post?powaniu dotyczycy zdolno^ci zawodowej
(posiadanie wymaganego do^wiadczenia).
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Ad.l) Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - niepodlegahie wvkluczeniu.

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

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ o^wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt I SIWZ, za^ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniez o^wiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moi;e przedstawic
dowody na to, ze podj^te przez niego ̂ rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzeteirio^ci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zado^cuczynienie
pieni^^e za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami ̂ cigania oraz podj^cie konkretnych SrOdkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktore odpowiednie dla zapobiegaiiia dalszym przest^pstwom lub przestfpstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje sif, je^;eli wobec Wykonawcy,
b^d^cego podmiotem zbiorovvym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spebimia, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udzialu
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o kt6rym mowa w art. 25a ust.l pkt 1
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiaj^cy moie wykluczyc Wykpnawc? na ka^^dym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzn spelnianie warunku udzialu w postenowaniu okre§lonego przez

Zamawialacego w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ.

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

W celu'wykazania spebiienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz^cego zdolno^ci zawodowej (posiadania
wymaganego do^wiadczenia), a opisanego pOnizej, Wykonawca sklada oSwiadczenie o spelnianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i b
SIWZ.

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolno^ci zawodowej (do^wiadczenia) pplegajncy na nalezytym
wykonaniu nie wczeSniej ni^ w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je^eli okres
prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej (zakonczonej)
zdefmiowanej poniiiej, o wartoSci co najmniej 50.000,00 zl brutto.

PrZez robot? budowlanq nale:^ rPzumied zakoAczonn robot? budowlann, ktdra obejmPwala swym zakresem co
najmmej jeden z nast?puj§cych rodzajdw prac: prace malarskie, prace demontazowe, prace monta^:pwe
(np. montaz okladziny gipsowo-kartonowej, monta^ izolacji cieplnej, montai: plyt GK), wymian? wykladziny
podlogowej, prace posadzkowe.

Wykaz wykonanych robdt budowlanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz robot budpwlanych wraz
z podaniem ich rodzaju, wartoSci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly
wykonane, z zal^czeniem dowoddw okre^lajncych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale^cie,
w szczegdlno^ci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budpwlanego
1 prawidlpwo ukpncZone, przy czym dowodami, o ktdrych mdwa, sn referencje b^dz inn? dokunienty wystawione
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przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a je±eli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty.

Uwaga!

♦Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca wskazuje przedmiot
roboty budowlanej zgodny ze zdefiniowanym powy2;eJ.
♦ Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych wartoSd, Wykonawca wpisuje kwotf brutto w zlotych za
wykonan^ robot? budowlan^.
♦PodaJ^c w formularzu wykaz robdt budowlanych dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok
wykonania (zakohczenia) roboty budowlanej.
♦Podaj^c w formularzu wykaz rObdt budowlanych miejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres wykonania
roboty, budowlanej.
♦Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych podmiot, na rzecz ktdrego robota zostala wykonana,
Wykonawca podaje nazw? lub firm? oraz adres lub siedzib? tego podmiotu.
♦Jei:eli zakres przedmiptowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwien bylby szerszy (np. obejmowalby
inny rodzaj zamdwienia b^dz inne roboty, budowlane),, Wykonawca winien wyodr?bni6 i podad dahe dotycz^ce
jedynie wykonanej roboty budowlanej zdefiniowanej powyzej. W nrzvpadku podawania warto^ci Wvkonawca
winien wpisad zardwno kwote stanowiaca warto^d Oaleeo zamdwienia. iak i warto^d samei roboty budowlanej
zdefiniowanei powvi:ei.

♦ Wykonanie kazdej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostad po^wiadczone dowodem.
Wykonawca przedstawia zatem wykaz robdt budowlanych z zai^czeniem dowoddw okreSlaj^cych, is, roboty
budowlane zostaly wykonane nale^cie, w szczegdlnoSci informacji o tym, ze roboty zostaly wykdnane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukodczoiie.

3. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? 0 udzielenie zamdwienia:
a) wanmek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mpwa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spefnid kaMy

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cy si? 0 udzielenie zamdwienia;
b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w. pkt V pkt 1 ppkt 2 . SIWZ, winien spehiid

samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powihien posiadad vvymagane doswiadczenie (brak mozliwosci
sumbwania zdolno^ci zawodowej - do^wiadczenia).

4. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktdrym; Wykonawca maze w celu potwierdzenia spelniania wamnkow
udzialu w postfpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego czfsci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteruprawnego Iqczqcych go z nim stosunkdw prawpycH,
ha gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt..art. 22a ust.l pzp,
wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zasobach iimego podiniotu/dw, udowodni Zamawiaj^cemu, is realizuj^c
zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/dw, w szczegdlnoSci przedstawiaj^c
zobowi^anie tego podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji
zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, ie udost?pniane Wykonawcy przez iimy podmiot/podmioty ich zasoby, pozwalaj^ na
wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udziahi w post?powaniu oraz

3) Zamawiaj^cy zbada, ;ze nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykliiczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ust.1 pkt 13-22 pzp.
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Uwaga! W przypadku polegania na zasobach irmego podmiptu/dw, Wykonawca jest zobowi^zany wskazad ten fakt
w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca pplegaj^c na zasobach innych podmiotbw na zasadach okreSlonych w art. 22a pzp,
bpdzie dysponowai niezbpdnymi zasobami w stopniu umqzliwiaj^cym nale^e wykonanie zamdwienia publicznego
oraz oceny, czy stosimek l^cz^cy Wykonawcf z innymi podiniotami gwafantuje rzeczywisty dostpp do ich zasobow,
Zamawiaj^cy z^da wskazania w szczegdlno^ci:

a) podmiotu, ktdry udostppni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
b) zakresu dostppnych 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.

Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit.a-d, winnv znaleid sip w Zobowi^zaniu podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbpdnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wv:^ei. Wykonawca zalacza do ofertv.

Uwaga!

Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego do^wiadczenia (tu: zdolno^ci zawodowej),

Wykonawcy mog^ polegad na zdolnoSciach innych podmiotdw, je^li podmioty te zrealizuj^ roboty budowlane lub
ushigi, do realizacji ktdrych te zdolno^ci s^ wymagane.

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

Zamawiaj^cy nie przewiduje \y7klucze1iia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.

VI. Wvkaz o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacvch snelnianie warunkdw udzialu w postenowaniu oraz

brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wykonawca dolacza:

1) aktualne na dzied skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp;
tj. ie Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek udziahi w postppowaniu w zakresie

dotycz^cym zdolnoSci zawodowej (posiadanie wymaganego do^wiadczenia).

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wstppne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunek udzialu w postppowaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktdry powohije sip na zasohy innych podmiotdw, w celu wykazapia braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sip na ich zasoby, wanmku udzialu

W postppowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, 0 ktdrym mowa powyzej (por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).

Wzor oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25aust.l pkt 1 pzp, zalpczono do SIWZ.

2) zobowipzanie innego podmiotu/dw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbpdnych zasobdw na potrzeby

realizacji zamdwienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnosci zawodowej innego podmiotu/dw - patrz pkt V pkt
3 SIWZ).
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2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nf7-kat0wice.pl')

informacji, 0 kt6rej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekazie Zamawiaj^cemu o^wiadczenie Wykonawcy
o przynalezno^ci albo braku przynaleinoSci do tej samej grupy kapitaiowej, o ktOrej mowa w art. 24 ust.1 pkt

23 pzp.

W przypadku przynale^o§ci do tej samej grupy kapitaiowej, Wykonawca moze zloiyd wraz z o^wiadczeniem
dokumenty b^dz infoimacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklOcenia

konkurencji w postfpowaniu 0 udzielenie ̂ m6wienia.

Por. art. 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajOw

dokumentOw (...).

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

3. Przed udzieleniem zamOwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona,

do zlo2:enia w wvznaczonvm. nie krOtszvm nij: 5 dni. terminie aktualnych na dzien zloienia nast^pujgcych

dokumentOw;

a) wykaz rab6t budowlanych (formularz wykaz robOt budowlanych) wykonanych nie wczeSniej ni:z w okresie

ostatnich pi?ciu (5) lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalno^ci jest

krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto^ci, daty, miejsca wykonania i podmiotOw, na

rzecz ktOrych roboty te zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 1

ppkt 2 SIWZ), z zal^czeniem

b) dowod6w okre^laj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale^ycie, w szczegolno^ci informacji

0 tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy

czym dowodami, o ktOrych mowa, s^ referencje b^di iime dokumenty wystawione przez podmipt, na rzecz

kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny 0 obiektywnym char^erze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokument6w - inne dokumenty.

4. W przypadku wsp6biego ubieeania sip o zamdwienie nrzez Wvkonawc6w:

1) o^wiadczenie, 0 kt6rym mowa w pkt VI pkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonawc6w wsp6Inie ubiegaj^cych si?

o udzielenie zam6wienia. O^wiadczenie to winno potwierdzid spelnianie wamnku udziahi w post?powaniu

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym kazdy z Wykohawcdw wykazuje spelnianie warunkow

udziahi w postppowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykpnawc6w wsp61nie ubiegaj^cych si?

. o udzielenie zamdwienia;

3) dokumenty, 0 ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ, winny potwierdzid spelnianie wamnku

opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawc6w wspdlnie

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

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? 0 udzielenie zam6wienia, tzn. przynajmniej jeden z takich

Wykonawc6w powinien posiadac wymagane do^wiadczenie (brak moz;liwosci sumowania zdolno^ci

zawodowej - doSwiadczenia).

5. Forma o^wiadczeA i dokumentdw.

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

skladania dokument6w lub oSwiadczen, 0 ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu 0 udzielenie

zamdwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), pr^ u:zyciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej.

Zamawiaj^cy nie dopuScil rdwniei: moiliwo^ci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy u^ciu srodkdw

kdmimikacji elektronicznej w sposdb okre^lony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

zamdwieA publicznych. Komimikacja z Wykonawcami - patrz pkt VII SIWZ.

9
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W post^powaniu niniejs2ym, w kt6ryin zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mozliwosc
skiadania dokumentdw lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy u^yciu srodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si? przbpisy rozporzqdzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministry
Przedsi?biorczo5ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajow
dokument6w, jakich (...)/Dz.U.2018ippz. 1993/, z tym ze:
1) dokumenty lub o^wiadczenia, o ktoiych mpwa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentow, skladane s^

w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgbdno^c z pryginalem,
2) poSwiadczenie za zgodno^d z piyginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oswiadczenia,

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

»Pelnomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w fprmie notariabie po^wiadczonego pdpisu.

UWAGA! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia miisz^ zal^czyc do oferty
pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawey tacy winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania
ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia
lunowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonyin w pkt X lit. B

SIWZ dla pelnomocnictw.

»Poiwiadczenia za zgodnoSd z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnosciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo
pddwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycz^ (§ 14 ust.3 ro^or^dzenia w sprawie
dokumentdw).

»Zamawiaj^cy moze ^^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw
lub o^wiadczed, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlozpna kopia jest nieczytelna lub budzi
w^tpliwoSci CO do jej prawdziwoM.

»Zgodnie z §16 rozppfz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,
dokumenty sporz^dzone w J?zyku obcym winny bye skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk pPlski.

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

Je:zeli Wykonawca nie zlotyl oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oSwiadczen lub dokurnentdw
pptwierdzaj^cych okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.1 pzp, lub innych dokumentdw niezb?dhych do
przeprowadzenia post?powania, oSwiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub biidz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego w^tpliwoSci, Zamawiaj^cy wzywa do iCh zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaSnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba te mimo ich zlozenia, uzupelnieriia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaSnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby imiewatoienie
post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zlotyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlo:zenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa^mienie post?powania.
Zamawiaj^cy wzywa takte, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien dotycz^cych oswiadczen
lub dolmmentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

7. Art. 26 ust.6 nzp.

Wykonawca nie Jest obowi^any do zlozenia oSwiadczen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznoSci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiajqcy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub mo2;e je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i ogdlnpdost?pnych baz danych, w szczegdlnoSci
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rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 20l4 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

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

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, i± zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym post^powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nasti|pnie zbadad, Wykonawca,
ktdrego oferta zostaia oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunek
udzialu w postfpowaniu.

» Jeieli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, Zamawiaj^cy mpze zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy speinia warunki udzialu w postepowaniu wykonawca, ktdry zlo^l ofert? najwy:zej ocenion^
spb^rdd pozostafych ofert.

VII. Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz nrzekazvwania

oSwiadczeA lub dokumentdw. OsolSv uprawnibrie do porOzumiewania sie z Wvkniiawcaini

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, faksu
lub przy uzyciu §rodk6w.komimikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o SwiadczeniU
ushig drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, ii oferta winna zostad zlozona pod
iygorem niewainoSci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zlozone z zachowaniem formy okre^lonej
w pkt X lit. B SIWZ (r6wniei; w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, o kt6rym moWa w art. 26 Ust.3a
pzp), za^ oSwiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moie z^da6 zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (rdwniei; w przypadku ich zloiienia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra
Przedsi?biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajow

dokumentdw, jakich (...)/Dz.U.2018, poz. 1993/.
Uwzgl?dnibno art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz
niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz rdwniez pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdryni mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zpstanie przeslane
przy uityciu §rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂wiadczeniu ushag
drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za posrednictwem poslanca.

3. Jewell Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazujq oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
poSrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 Swiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kazida ze stron na z^danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

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

,6. Zawiadomienia, oSwiadezenia, Wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
winny byd kierowane na adfes e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem wiimy byd
kierowmie na numer 32 735 16 36.
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7. Wykonawca moie zwr6ci(5 si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja§nie6
zgodnie z art. 38 ustawy Prawp zamdwieA publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^any udzielid wyjaSnien
niezwiocznie, jednak nie pdMej nit na 2 dni przed uplywem terminu skiadania ofert - jezeli wartosd zamowienia
jest mniejsza nit kwo^ okre^lone w przepisach Wydanych na podstawie art. 11 ust. S pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wplynq^I do Zamawiaj^cego nie pozniej ni^ do kodca dnia, w ktorym uplywa
polowa wyznaczonegorterminu skiadania ofert. Jeieli wniosek o wyjaSnienie tresci SIWZ Wplyn^l po uplywie
tenninu skiadania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. I pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawiaj^cy
moze udzielid wyjaSnieA albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.
Przedluzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku, o ktorym mowa w art. 38 ust.l
pzp. '

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skiadania ofert zmienid treSd SIWZ.

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.
10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czyimoSci przypada na sobot? lub dzien ustawowo

wolny od pracy, teimin bplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. Osob§ uprawnion^ przez Zamawiajacego do porozUmiewania si? z Wykonawcami jest;

Pani Ewa Adamaszek - Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych;
adres e-mail: zamowieniapubliczne@hfz-katowice.pl.

i

Vin. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci:

3.000,00 zlotych (stowiiie: trzy tysiace 00/100 zlotycH).
2. Wykonawca mo^e wniek wadium w jednej lub kilku nast?pujaeych formach:

1) pieniadzu, j
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnoSciowo-kredytowej, z tym,

te por?czenie kasy j est zawsze por?czeniem pieni?znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci.
3. Wadium wnoszonew pieniadzu nale2y wplaci(3przelewemnarachunekbankowywskazanyponi^;ej:

BGK o/KatowiceNr 97j 11301091 0003 9003 7420 0002.
Na potrzeby przelew6\y mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchorazych 1, 40-043 Katowice.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie iimej niz pieni?zna, Wykonawca oljowiazany jest zloiyc dokument
- wadium w kasie Slaskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.
TreSd takiego dokumentu nie mo2e warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiajacemu od badania

zasadnoSci zadania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej treSci winien uwzgl?dniac

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoja waaioScia niusi obejmowad okres odpowiadajacy

terminowi zwiazania oferta (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwiazania oferta b?dzie zatem dzieh, w ktdrym uplywa teimin skiadania
ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skiadania ofert (art. 45 ust. 3 pzp);
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlo:tenie dokumentu w kasie Slaskiego OW NFZ, badz wplvw ̂ rpdkdw
pieni?iiiych na podany wy±ej rachunek bankowy, przed uplvwem terminu skiadania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot Wadium nastapi zgodnie z zasadami wynikajacymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiajacy zobowiazany jest odrziicid ofert?, jeiieli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

w spps6b nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

/
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IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwiazania ofert^ wynosi 30 dni. Bieg termmu zwi^ania oferta rozpocz5ma si^ wraz z uplywem temiinu
sldadania ofert.

2. Wykonawca samodzieinie lub na vmiosek. Zamawiajacego mote przedhi^yd ̂ termin zwiazania oferta, z tym
ie Zamawiajacy moze tyiko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem termmu zwiazania oferta, zwrocic si? do
Wykonawcdw o wyrafenie zgody na przedMenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhi^szy jednak ni^.60 dni.

3. Odmowa wyra;zenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie ppwoduje utraty wadium.
4. Przedhizenie terminu zwiazania oferta jest dbpuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu wa2no|ci

wadium albo, je±eli nie jest to mo^iwe, z wniesieiiiem nowego wadium na przedhi^ony okres zwiazania oferta.
Jezeli przedhizenie temiinu zwiazania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek
wniesienia nowego wadium lub jego przedluzeniadotyczyjed5mie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wylirana jako
najkorzystniejsza.

X. Onis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Zamawiajacy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzordw oswiadczen) w sposob trwaly poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezbedhych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cze^c
fprmularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo sip zbyt male, Zamawiajacy prosi o wykonanie kserokopii
danego formularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy ̂ informacje nalezy umie^cic w zalaczniku do danego formularza,
sporzadzonym przez Wykonawcp. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlozenie Oferty z wykorzystaniem
wzordw formularzy oraz innych zalacznikdw skladajacych sip na SiWZ. W przypadku przepisywania
formularzy, Wykonawca zobowiazany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw znajduJacych si^
we wzorach formularzy stanowiacych zalaczniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga; Wykonawca odpowiada za tre^d kaiidego z przedkladanych w ofercie formularzy mezale^e od tego, czy
formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposob. Jeiieli Wykonawca

przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegdlno^ci poprzez OCR, zobowiazany jest dokladnie
przeczytad jego tredd po przeksztalceniu oraz pordwnad ja z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu blpddw w procesie przeksztalcenia formahi (np. bl^ddw w procesie OCR) tre^d oferty nie bedzie
odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrzeZeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala bedzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokunienty wymagane przez Zamawiajacego, a przygotowywane przez

Wykonawce musza byd podpisane przez osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciagania
zoboWiazan o warto^ci odpowiadajacej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upebiomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopif poSwiadczpna notarialnie/odpis notarialny) nalezy dolaczyd do
oferty. Oferte, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowaZniona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaZniona zostanie uznana za niewaZna.

C. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Oferte Wykonawca proszony jest dostarczyd w nastepujacej formie: w zamknietej kopercie oznaczonej nazwa

i adresem Zamawiajacego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slaski Oddzial Wojewddzki

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

Przetarg nieograniczony - Nr 2/pn/2019

ROBOTY BUDOWLANE - prace remontoweiira j^das^ i klatce schodowej (Czestochowa)
NIE OTWIERA6 PRZED; ..„..r.™ godz. 11.30

13



Nr zam6wienia: 2/pn/2019

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczy^,
ze przesylka zawiera ofertf oraz wskazad numer postfpowania. Zamawiajqcy hie ponosi odpowiedzialnosci
za nast^pstwa spowodowane brakiem wiaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wloienie do koperty jw. wypeinionego 1 podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca imiieszcza zai^czniki wymienione w pkt 14 formularza oferty,
z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku o^wiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawe? zawieraj^cych informacje stanowidce
taiemnicc przedsiebiorstwa w rpmmieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieiiczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawda zastrzegl, 2e nie mogq. byd one udost?pnione innym uczestnikom post?powania,
Wykonawca powinien umie^cid je w ospbnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd jew inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnicp przedsipbiorstwa definiuje art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o ̂ alczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.):
Przez tajemnic^ przedsiebiorstwa rozumie sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne

przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc tub w szczegdlnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow. nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem
informacji albo nie sq latwo dostepne dla takich os6b, o He uprawniony do korzystqniq z informacji
lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiaj^ey nie ujawnia informacji stanowiqcyeh tajemnicf przedsifbiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6:zniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegl. ze nie mog^ byd one udostfpniane oraz wvkazal. i^ zastrzezdne informacje
stanowi^ tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moze ZastrzeC informacji, 0 ktdrych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlo^d tylko jedn^ ofertf na cale zamdwienie. Ofertf sklada sif w formie

pisemnej pod rygorem niewatnoici. Zamawiaj^cy nie wyraia zgody na zlotenie oferty w postaci elektronicznej.

G. TreSd zlpzonej oferty musi odpowiadad treSci SIWZ. Oferta zostanie odrmcona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art; 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegad sif o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy sif
0 udzielenie zamdwienia musz^ zalfczyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w ppstfpowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo
do reprezentowania w postfpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokimient pelnomocnictwa winien

odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sppsdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub o^wiadczeh;

1) formularz oferty naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w ramce w pkt 1 formularza oferty riale^ podad cenf oferty za realizacjf
zamdwienia;

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie kpsztorysowe;
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2) formularz opis przedmiotu

zam6wienia

naleZy wypehiid i podpisa6 w miejscu do tego wyznaczonym;

3) szczegdlowy kosztorys

ofertpwy

4)

5)

6)

7)

wzor informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3 a pzp

wzdr oSwiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ust.i pkt 1
pzp

wz6r o^wiadczenia - grupa

kapitalowa

fonnularz wykaz robdt

budowlanych

w oparciu o zai^czone do SIWZ dokumenty skladaj^ce sip na opis
przedmiotu zamdwienia, Wykpnalwca winien sporz^dzid szczegdlowy

kosztorys. ofertowy dla robdt budowlanych stanPwi^cych przedniiot
zamowienia.

przez szczegdlowy kosztorys pfertowy nale^y rozumiec szczegdlowy
kosztorys ofertowy spofzqdzony zgpdnie z zasadami wyhikaj^cymi
z rozpofz^dzenia Ministra RootoJu Regionalnego i Budovraictwa z dnia

13.07.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektdw .i robot
budowlanych, dla metodv szczegdlowei sporzadzahia kosztorVsu,

ofertowego.

RozporZ^dzenie nie jest aktem, prawnym akhialnie obowi^zuj^cyih,
niemniej jednak ZamawiaJ^cy wymaga sporz^dzenia szczegdlbwegp

kpsztorysu ofertowego zgodnie z zasadami opisanymi w wy^;ej

wskazanym rpzpprz^dzeniu, ktdrego tekst zai^cza sip do niniejszej SIWZ.

w przypadjcu stwierdzenia . przez Wykonawcp braku moz;liwo^ci

skatalogowania danej po^cji kosztoiysu, Wykonawca winien dpkonad
wyceny danego elementu przedmiaru robdt w szczegdlowym kosztorysie

■ ofertowym na podstawie kalkulacii wlasnei findvwidualnei"). ktdr^ winien
zal^C2y6 do szczegdlowego kosztorysu ofertowego jako jego integraln^

czpsd;

szczegdlowy kpsztorys ofertowy winien zostad podpisany przez

Wykonawcp; kosztorys winien Zostad zal^czony do formularza oferty
w dwdch jednobrzmi^cych konlpletnych egzemplarzach (w przypadku

zawarcia umowy z Wykonawcp, jeden egzemplarz zostanie wykorzystany

na potrzeby realizacji pr2ysziej umowy; egzemplarza tegp nie nale:^
trwale l^czyd z pozpstalymi dokumentami oferty);

szczegdlowy kosztorys ofertoviy stanowi tre^d oferty Wykonawcy;

rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o kosztorys powykOnawczy,

zgodnie z zasadami wynikajqcymi ze wzoru umowy; wynagrodzenie

mnowy stanowid bpdzie wynagrodzenie kosztorysowe.

nale^y wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (infoitnacjp

zal^czyd do formularza oferty);

nalezy .wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym
(bSwiadczenie zal^c^d do fonnularza oferty);

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym braz zlo^yd

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetbwej infbrhlacji,

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

nale;^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

skladany wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);
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XL Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofertf nale:^ zloiyi w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojetvodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

Ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj nr 208A (II pi^tro),
wterminie do dnia ...P.?;.. do godziny 11 00.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

XIL

1.

2.

3.

4.

5.

Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostaia zlozona po terminie.

Wykonawca moze, przed upfywem terminu do skladania ofert, zmiienic lub wycofad ofert?.
Otwarcie ofert 6db?dzie si? w dniu o godzinie 11.30pOd adresem wskazanym w pkt 1,

pokdj nr 217A (n pi?tro).

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

Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (fumy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje
dotycz^ce , ceny, terminu wykpnania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych
wofertach.

Niezwiocznie po otwarcm Ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pll
informacje dotyczpce:

1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zlo:zyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych w ofertach.

Qpis sDosobu obliczenia cenv ofertv

Sposdb obliczenia ceny oferty: Wykonawca sporzpdza szczegdlowy kosztorys ofertowy wedle zasad

wskazanych w pkt X lit. I ppkt 3 SIWZ.

Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty niezb?dne do wykonania przedmiotu zamdwienia (umowy),

zgodnie z wzorem umowy.

W szczegdlowym kosztorysie ofertowym oraz w pkt 1 formularza oferty - w zale^o^ci od tego, czy
obowipzek zaplaty podatku VAT spo.czywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do ceny netto
Wykonawca dolicza, h^di odpowiednio nie dolicza, warto^d 23% podatku VAT.
W celu ustalenia, na kim spoczywa ;obowipzek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada .wraz z oferty

informacj?, o ktdrej mpwa w art. 91 ust.3a pzp (wzor zalqczono do SIWZ).

Jezeli zlo±ono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^u podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiajpcy w celu oceny fakiej oferty ddliczy do
przedstawioriej w niej ceny (nettd) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowi^ek rozliczyd zgodnie
z tymi przepisami.

Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladnodci^

do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, \i ceny (warto^ci) nale^.zaokrpglad do pelnych
groszy, przy czym koncdwki poniizej 0,5 grosza pdmija si?, a kodcdwki 0,5 gfosza i wy^sze zaokr^gla si? do

1 grosza. .

Zamawiaj^cy pdrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu deny.
Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy, b?d^ prowadzone. w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.
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Xin. Opis krvteriow wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteri6w i sposobu ocenv ofert

0 wyborze najkorzystniejszej oferty decydowab b?d^ przedstawiorie ponizej ki^eria "oceny ofert oraz nastfpuj^cy
sposdb oceny ofert;

I. Cena - waea 60%

najnL2:sza cena spo:§r6d wszystkich ocenianych ofert

IloSd punktdw ̂  — : r ——---- x lOOpkt x 60%

cena oeenianej oferty

n. Okres gVyarancii i rekoimi za wadv t-waea 20%

okres gwarancjiirfkojmizawadyzaoferowanywoeenianej ofercie

IloiSd punktdw = -—— —^-—4-——— — —-x 100 pkt x20%

najdtuzs^ zaofefowany okres gwarancji i r^kojmi za wady spo5r6d ws^stkich ocenianych ofert

» WykOnawca w pkt 3 formularza oferty winien wskazad - w miesi^cach - oferowany przez siebie okres gwarancji
1 rfkojmi za wady przedmiotu zamdwienia, tj. 24Tniiesi^ce albo 36-niiesi^cy.
»Jeieli Wykonawca zaoferuje okres. gwarancji i r^kojmi za wady krdtszy niz Jd-miesi^ce, jego oferta zpstanie

pdr^cona jako nieodpowiadaj^ca tre§ci SIWZ.

»Je^eli Wykonavyca zaoferuje okres gwarancji i rpkojmi wady diu;^szy niz 36-miesi?cy, bpdzie nim zwi4zany, ale

do oceny ofer^ w ramach kryterium II Zamawiaj^cy przjjmie okres wynosz^cy 36 miesipcy.
»JeieIi Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rpkojmi za wady dhizszy niz 24rmiesipce, ale krotszy lii^; 36

miesipcy, bpdzie nim zwi^zany, ale do oceny oferty w ramach kfyterimn II Z^awiajacy przyjmie okres wynoszacy

24 miesiace.

» W przypadku niepodania przez WykonawCp oferowanego okresu gwarancji i rfkojmi za wady lub podania go

w sposob niejednoznaczny, przyjmuje sip, iz Wykonawca oferuje okres 24-niiesipczny. Wykonawca podpisujac

forrnularz oferty o^wiadcza, i± akceptuje niniejsze.

Uwaga!, Bieg okresu gwarancji i fpkojmi za wady rozpoczjma sip od (toia podpisania protokohi odbioru robdt
budowlanych, konczy zas wraz z uplywem zaoferowanego przez. Wykonawcp okresu gwarancji i rpkojmi za wady

liczac od dtiia podpisania protokohi koncowego.

in. Tefmin wvkonania zanidwienia - waga 20%

najkrdtszy zaoferowany termin wykonania zamdwienia.spoSrod wszystkich ocenianych ofert

IloSd punktdw = —^ -7- — x 100 pkt x.20%

termin wykonania zamdwienia w oeenianej ofercie

» Wykonawca w pkt 2 foimularza oferty winien wskazaC - w dniach roboc^ch - oferowany przez siebie termin

wykonania zamdwienia - nie krdts^ ni± 20 dni.roboczych liczac od dnia przekazania frontu robdt i nie dhizs^ niz
60 dni roboczych liczac od dnia przekazania frontu robdt.

Patrz pkt IV pkt 1 SIWZ qraz pkt 2 formularza oferty.

»jei:eli Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamdwienia krdtszy niz 20 dni roboczych liczac od dnia
przekazania frontu robdt, bpdzie him zwjazany, ale do oceny oferty w ramach kiyterium HI Zamawiajacy pfzyjmie

termin wynoszacy 20 dni robocze liczac od dnia przekazmiia frontu robdt.

»Je;ieli Wykonawca zaoferuje teimin wykonania zamdwienia dhi^szy niz 60 dni roboczych liczac od dnia
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przekazania frontu rob6t, jego oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadaj^ca tre^ci SIWZ.
» W przypadku niepodania przez Wykonawc? oferowanego terminu wykonania zamdwienia lub podania go
w sposdb niejednoznaczny, przyjmuje si?; it Wykonawca oferuje termin wykonania zamdwienia wynosz^cy 60 dni
roboczych licz^c od dnia przekazania frontu robdt. Wykonawca podpisuj^c formularz oferty o^wiadcza, it akceptuje
niniejsze.

Ocena koncowa oferty b?dzie sum^ ilo§ci punktdw uzyskanych w kryterium I, II i III przy zastosowaniu opisanych
w kaiidym kryteriiun wzordw matematycznych oraz opisanych wy2ej zasad.

Przy obliczaniu punkty b?d^ podawane z dokladno^ci^ do dwdch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady

wskazanej w pkt XII pkt 3 SIWZ.

XIV. Informacie o formaliio^ciach. iakie powinnv zdstad donelnione no wvborze oferty w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwieiiia publicznego

1.

2.

3.

4.

5.

Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wazna, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spehiia
wymagania Zamawiaj^cego, okreSlone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteridw
oceny ofert okre^lonych w SIWZ. Zamawiaj^cy poinformuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.
Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniem
art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust.I pkt 2 pzp.

Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okre^Ia pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzgl?dnieniu przepisdw przej^ciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien
publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ.U.20I6,1020).

Zamawiaj^cy moze zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, jezeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedn^ ofert? lub

b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej ni^ kwoty okre^lone 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 oglosila wyrok

lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.
Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zdstan^ podane Wykonawcy w pismie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pismie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy mo:ze wyrazic zgod? ha podpisanie
umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdzniej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarcia imiowy Wykonawca zobowiqzany jest wniesd zabezpieczenie nale^ytego

wykonania lunowy.

Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia lunowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania lunowy, Zamawiaj^cy moze
wybrac ofert? najkorzystniejsz^ sposrdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba te zachodz^ przeslmiki uniewaimienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalejwtego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia naleiytego wykonania lunowy, zwanegd dalej „zabezpieczeniem". WysokoSd zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie mozie zostad wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj4cych
formach:

pieni^dzu,

por?czeniach bankowych lub por?cz?niach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowd-kredytowej, z tym,

2e zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^aniem pieni?znym;
gwarancjach bankowych,
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4.

5.

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por?czeniach udzielanych przez podinioty, o ktdiych liiowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsifbiorczo^ci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskaZany
poni^iej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego
najpdiniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia uinowy; BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

Na potrzeby przelew6w mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, xil. Podchor^ch 1,40-043 Katowice.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^any
jest zloiyc stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj
nr 410, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia lunowy.

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
ciqgloici zabezpieczenia i bez znmiejszania jego wysokoSci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.
Zabezpieczenie nale^ego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie raoie warunkowad

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci ii^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mie6 charakter bezwanmkowv i nieodwolalnv.

W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostac

pozbawiony moiiliwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waimosci zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie

zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznoSci dokumentu).

8. Projekt tre§ci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawarciem

umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia (70% i 30%), okreSla wz6r umowy

oraz art. 151 ust.l pzp.

6.

7.

XVI. Istotne postanowienia umowv ̂ wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan^ wprowadzone do treSci zawieranej umowy oraz wysokoSc kar

umownych z tytutu niewykonania lub nienale^ego wykon^a umowy, zawiera wz6r umowy zal^czony do

SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszie zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamdwienia.

2. Megralni cz?Scii przyszlej umowy (tzw. mnowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu pouflioSci w NFZ

stanowiica zal^cznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawcy wyst?pujicy wsp61nie (art. 23 pzp) ponosz^ solidami odpowiedzialnosd za wykonanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wvkonawcv w toku postenowania o udzielenie

zamdwienia

1. ^rodki ochrony prawnej przyshiguji na zasadach okreSlonych w Dziale VI pzp.
2. ^rodki ochrony prawnej przyshiguji Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takte innemu podmiotowi, jezeli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moze ponieSd szkod? w wyniku

naruszenia przez zamawiajicego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu

oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguji rdwnie^; organizacjom wpisanym na list?,

o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.
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3. Odwolanie przyshiguje wyl^czoie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego podj^tej
w post§powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno^ci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^any
na podstawie ustawy.

4. JeZeli wartosd zamdwienia jest mniejsza ni^: kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwoianie przyshiguje wyl^cznie wobec czynno^ci:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogioszenia, zamdwienia z wolnej r^ki lub zapytania o cen?;
2) okre^Ienia warunkdw udzialu w post^powaniu;
3) wykluczenia odwoluj^cego z post§powania o udzielenie zamdwienia;
4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Odwoianie pdwinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynno^ci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?

niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre^lad z^danie oraz wskazywad
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

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

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

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu mo^e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnoSci,
do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwoianie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czyimo^d albo

dokonuje czynnoSci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czynno^ci. Na czynno^ci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwoianie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.

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

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

niniej szego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.
Skarg? wnosi si? za po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,

przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlol:enie skargi w placdwce pocztowej operatora

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest

rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wlasciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wnieSd talciie Prezes

Urz?du Zamdwieh Publicznych. Prezes Urz?du mote takte przyst^pi^ do tocz^cego si? post?powania. Do

czynnotei podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.
13. Szczeg61owe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamowieA

publicznych.

XVIII. RQDO; informacia dla Wvkonawcdw

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia

2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE (ogdlne rozporz^dzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiaj^cy informuje, i&\
■  administratoremPani/Pana danych osobowych jest:
■  Narodowy Fundusz Zdrowia - ̂ l^ski Oddzial Wojewddzki ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice; adres e-mail:

zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl;
■  Inspektorem Ochrony Danych w ̂l^sldm Oddziale Wojew6dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia jest Pan

Maciej Zymelka, e-mail: iod@nfe-katowice.pl, tel. 32 735 19 21;
■  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bfd^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi^zanym

z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego w przedmiocie: robota budowlana - prace remontowe
na poddaszu i klatce schodowej btidynku delegatury SOW NFZ w Czestochowie przy ul. Czartoryskiego 28 ̂
zamdwienie nr 2/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

■  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bed^ osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamdwieh publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp";

■  Pani/Pana dane osobowe b?d4 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakohczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a tak^ie przez okres trwania umowy, okres gwarancji
i rekojmi za wady oraz okres archiwizowania dokumentdw zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie
regulacjami;

■  obowi^ek podania przez Pani^ana danych osobowych bezpo^rednio Pani/Pana dotycz^cych jest wymogiem
ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi^anym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre^lonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bed^ podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

■  posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu 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 ti^ania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeieniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy RODO;

■  nie przyshiguje Pani/Panu:

- w zwi^u z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunifcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

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

Wyja^nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmlan^ wyniku
postepowania o udzieienie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mote naruszad integrainodci protokoiu oraz jego zafqcznikdw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w ceiu zapewnienia korzystania ze drodkdw ochrony prawnej iub w ceiu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, iub z uwagi na watne wzgigdy interesu publicznego Unii
EuropejskieJ iub pahstwa czionkowskiego.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej naleZy fakt ten
natychmiast zglosid Zamawiajqcemu.
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OPERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Fitma:

Natodowy Fundusz Zdtowia
Sl^ski Oddziaf Wbj^wodzki
ul. Kbssiitha 13;

40-844 Katowice

Adres:

Numer I®S: /jeieli dbtyczy/

CEIDG: /jeieli dbtyczy/

NumerREGON: ;... /jeieli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: i.......... (jbzeli jest)

sttbna www: (jezeK jest),;telefon: ;... .... fax:

Nt tachunkii bankowego Wykonawcy, na'ktoty Zamawiaj^cy b^dzie mdgl zwtocic wadium:

/dptyczywadiumymiesionegowpieni^^u/

,1. W nawi^zaniu do ogioszenia p przetargu nieograniczpnym maj^cym za przedmiot robot^ budowlan^ - ptace

temonfbwe na ppddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Sli^skiego OW NFZ
) W Gz^stochowie ptzy ul. Czartbryskiego 28, ofemjemy wykonahie dla Sl^skiego Oddzialu. Wojewodzkiego

NFZ calego zamowienia zgodnie ze Specyfikacjq, Istotaych Wanmkow Zamowienia, za cen? oferty:

cena netto zl + wartOsc 23% podatku VAT =

z4 bmtto (cena bmtto),

zgodnie ze szczegblowym kosztbtysem ofeitowym.

UWAGA! ' ■

Wykonawca nie dolicza do podanych cen podatku VAT, jeieli obowiifzek podatkowy spoczywa na

Zamawidiqcym —patrz pkt Xlt pkt 3 SIWZ oraz wzor infotmacji. o ktorej liioWa w art. 91 ust. 3a pzp.
Wtakiej sytuacp cenq bferowahsiptzez Wykonawcpb^dzie cena wskazatia iako neito. czyii bezpodatku
od ioxvarowi ustuy. Nmiejsze dotyczy r6vmie±szczeydfoweyo kosztorysu ofettowego.
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2. Oswiadczamy, iz zobowiq^zujemy si? wykonac zamowienie w ciqgu * dni foboczych licz^c
od dnia przekazania frontu robot.

* Wykonawca winien wskazac - w dniach roboezych - oferowany przez siebie termin wykonania zamowienia -
nie krotszy .niz 20 dni tobpczych licz^c od dnia przekazania frontu robot i nie diuzszy niz 60 dni robqczych
licz^c od dnia przekazania frontu robot. Pattz pkt IV pkt 1, pkt XIII (kiyterium III oceny ofert) SIWZ.

Przez dni roboc:^ nalezy rozurniec dni od poniedzialku do pi^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni
ustawowo wolnych od pracy oraz z zastrzezeniem zdania ponizszego.
Z uwagi na roboty zwi^zane z wykonaniem glazury podlogowej Zamawiaj^cy dopuszcza, a Wykonawca
potwierdza gotowosc wykonywania robot w dwie (2) soboty mieszczstce si? w ramach czasowych wynikaj^cych
z zaoferowanego terminu wykonania zamowienia, po dokonaniu stosownych uzgodnien dotyczq,cych
konkretnych sobot oraz godzin wykonywania robot z Zamawiaj^cym.

W terminie do 3 dni licz^c od dnia zawarda umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic Zamawiaj^cemu

dbkument potwierdzaj^cy zawarde ubezpieczenia w zakresie wskazanym w umowie (wzorze umowy).

Postanowienia dotycz^ce pozostalych terminow zawiera wzor umowy.

Uwaga! W przypadku niepodania przez Wykonawc? oferowanego terminu wykonania zamowienia lub podania

go w sposob niejednoznaczny, przyjmuje si?, iz Wykonawca oferuje termin wykonania zamowienia wynosz^cy 60

dni roboezych licz^c od dnia przekazania frontu robot. Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje niniejsze.

3. Oswiadczamy, \i zobowi^zujemy si? udzielic * miesi?cznej gwarancji i t?kojmi za wady

przedmiotu zamowienia, tj. na wykonane roboty budowlane, a takze na pozostale elementy zamowienia, ktore

mozna obj^c gwarancji i r?kojmi^ za wady, na warunkach okreslonych we wzorze umowy. Bieg okresu gwarancji

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

z upiywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r?kojmi za wady licz^c od dnia podpisania

protokoiu kohcowego.

* Wykonawca winien wskazac - w miesi^cach - oferowany przez siebie okres gwarancji i r?kojmi za wady

przedmiotu zamowienia, tj. 24-miesiq^ce albo 36-miesi?cy. Pattz pkt III plrt 5, pkt XIII (krytetium II oceny

ofert) SIWZ.

Uwaga! W przypadku niepodania przez Wykonawc? oferowanego okresu gwarancji i r?kojmi za wady lub

podania go w sposob niejednoznaczny, przyjmuje si?, iz Wykonawca oferuje okres 24-miesi?czny. Wykonawca

oswiadcza, iz akceptuje niniejsze.

4. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki jd'atnosci okreslone we wzorze umowy.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsze ofert^ przez okres 30 dni. Bieg zwiqzania ofert^
rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zdobylismy informacje

niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku

wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz

obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem Umowy

o zacbowaniu poufnosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wybom
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wZorach umow, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.
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8. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz^sci
zamowienia*:

Lp. cz?sc zamowienia firma podwykonawcy

♦wypebiic tyiko w ptzypadku zamiara wykonywania zamowienia z udziat^em podwykonawcy lub
podwykonawcow, wskazuj^c cz^sc zamowienia, ktote) wykonanie Wykonawca zamietza powierzyc
podwykonawcy otaz firm^ podwykonawcy.

9. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia bgdziemy polegac / nie b^dziemy polegac* na zasobach
innego podmiotu w zakresie dotycza.cym zdolnosci zawodowej (posiadanie doswiadczenia).

* niepotrzebne skreSIid IF' ptzypadku polegania na zdolnosci Zawodowej innego podmiotu, Wykonawca
udowodni, iz tealizu/qc zamotnenie b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tego podmiotu,
w szczegolnosciptzedstawiajqc zobowiqzanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycjiniezb^dnych zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia

10. Zobowi^zujemy sig w ptzypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci cdpowiadajacej 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

11. OSwiadczam, ie wypelnilismy obowi^zki infotmacyjne ptzewidziane 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.**

*tozpotzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietma 2016 r. w sptawie ochrqny
osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danycb osobowych i w sptawie swobodttego ptzepfywu takich
danycb otaz ucbylenia dytektywy 95/46/WE (ogolne tozpotzqdzenie o ocbtonie danycb) (Dz. Utz. UE L 119
z 04.05.2016, stt. 1).
** Wptzypadku, gdy Wykonawca nie ptzekazuje danycb osobowych itmycb ttii bezpostednio jego dotyczqcych
lub zacbodzi wytqczenie stosowania obowiqzku infonnacyjnego, stosownie do att. 13 ust. 4 lub att. 14 ust. 5
ROPO, ttesci oswiadczenia Wykonawca ttie sktada, tj. naleiy wykteslic ttesc oswiadczetiia albo wpisac NIE
DOTYCZY.

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

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

zai£[czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umoeowane.

♦zaznac^c podpunkty dotycz^ce Wykonawcy
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Osoba/osoby upowa^znibne (upet^nomocnione) do repfezentacji Wykonawcy w niniejszym
post^powaniu:

/imi^ i naz^sko/ /podstawa upowa^menia do teptezentowania Wykonawcy/

13. Oswiadczamy, iz naleiymy/nie nalezymy* do grupy malych lub stednich przedsi^biorstw.
* niepotrzebne slqreslic

Deftttigi malego orai^ mdniego prs;edskhiorQi, a taki^e mikroprv;edsi^biorg s^mera ustawa ̂  dnia 06.03.2018 r Pram prspdsiqbiorcow
(D^. U. 2018.646). Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkf 1 -pkt 3 < t̂. ustany u^te w ustawie okresknid o^ac^jd:

1) miktoptzedsi^biotca - pmedskbiorc^, ktoty w co najmniy jednym roku z dmch osiatnich lat obrotonych spelnial incspie nast^ujcice
warunki:

a) s;atrudnia} srednioroc^ie mniej ni^ 10 pracownikow oras^
b) osieigncit rocs^y obrot netto sprs;eda^ towaroiv, nyrobow i mlug ora^ ̂  operagi jinansowych niepr^ekrdcsyijdcy roivnowartqsd w s;lotych 2
mitionow euro, lub suny aktymw jego bilansu spors^dt^nego na kdniec jednego ̂  ̂ch lat nie prs(ekrocsyly rownorvartosd w s^lotj/ch 2 milionoiv
euro;

2) mafy ptzedsi^biotca - pr^dsiqbiorci, ktoy it> co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial Icics^ie nast^ujcice
warunki:

ora:^

b) odc^gncil roci^ obrot netto s;e sprtydaiy towarow, nyrobdw i uslug ords{_ \ operagifinansonych nieprsykrac^jqcy rownowartosd n> t^lotych 10
milionow euro, lub sumy aktymwJego bilansu spors^pdspnego na koniec jednego ̂  tych lat nie pnykrocsyly rownowartosd w vjoych 10 milionow
euro-i ktoy nie jest mikroprs^edsi^biorccy
3) stedni ptzedsifbiorca - prydsiibiorci, ktoty w co najmnig jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial lcics;nie nast^pujace

a) s;atrudnial srednioncgnie mniej ni^ 250pracownikow ora:^
b) osu^gnql rocs;ny obrot netto sy sprsydaiy towarow, nyrobow i uslug ora:^ ̂  operagifinansonych nieprrykracpejciy rownowartosd w i^lopch 50
milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporvfid^pnegp. na koniec jednego ̂  ych lat nie prspkroctyly rownowartosd w s(iotych 43 milionow
euro

- i ktory nie jest mikroprryddqbiorcti ani malymprydsiibiorcci.

14. Zal^cznikami do niniejszego fotmulatza ofetty nast^puj^ce wypelnione fotmulatze/
osyiadczenia/dokumenty:

1) szczegpiowy kosztorys ofertowy (2 kompletae egzemplarze)
2) informacja, o ktprej mpwa w art. 91 ust.3a pzp
3) pswiadczenie, p ktprym mpwa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp
4) fprniularz ppis przedmiptu zampwietiia .

5) zpbpwiazanie innegp ppdrniptu dp pddania Wykpnawcy dp dysppzycji niezb^dnych zaspbpw na pptrzeby
realizacji zampwienia (jezeli dptyczy)

6) pelnpmpcnictwp ps6b reprezentujacych Wykpnawc? (pryginal lub kppia ppswiadczpna nptarialnie/pdpis
nptaHalny) — jezeli uprawmenie dp reprezentacji nie wynika z dpkumentu rejestrpwegp (ewidencyjnegp)

7) inne - jezeli dptyczy

Uwaga!

1) oswi^dczenie o ptzytialeinosci albo braku ptzynaleinosci do tejaamejgrupy kapitatowej Wykonawca
sklada w terminie 3 dni od tyamiess^nia informagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 psp na sironie intemetowej www.nftt:
katomce.pl
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2) foanulatz wykaz robot budowlanych wtaz z dowodami sktadanj jest na ivesyanie Xamawteyqcego, o ktorym
morva w art. 26 ust.2 (patr\SlWZ).

Imi^ i nazwisko upel^nomocnionego pfZedstaTdciela Wykdnawcy:

Data.

podpis
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OPIS PRZEDMIOTU zamowienia

I. Przedmiptem zamowienia jest robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej

budynku delegatuiy Sl^skiego OW NFZ w Czpstochowie przy ul. Czartoryskiego 28, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz wzorem umowy.

II. Na opis przedmiotu zamowienia skiada sip:

1) niniej szy fomiularz opis przedmiotu zamowienia;

2) dokumentacja projektowa (rzuty kondygnacji oraz przedmiar robot);

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrocie: STWiOR).

Opis przedmiotu zamowienia okresla standardy jakoscioWe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a pzp.
Opis przedmiotu zamowienia uwzglpdnia przeznaczenie dla osob niepelnpsprawnych oraz Wszystkich
uzytkownikow (pracownikow), zgodnie z art. 29 ust.5 pzp.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznai sip z ww. dokumentami skiadajqcymi sip na opis przedmiotu
zamowienia oraz akceptuje je.

UWAGA!

»Wykonawca skladaj^c ofertp, poza niniejszym fbrmplarzem opis przedmiotu zamowienia, nie jest
zobligowany zal^czac do ofe^ pozostalych dokumentow okreslonych powyzej w pkt n ppkt 2-3.

» W przypadku roznic merytorycznych pomipdzy tresci^ dokumentacji projektowej bqdz STWiOR a tresci^
pozostalej czpsci SIWZ, pierwszenstwo maj^ zapisy pozostaiej czpsci SIWZ.

m. Wykonawca zobowi^zuje sip do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy, w sposob
odpowiadajqcy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym
Prawa budowlanego, z zachowaniem obowi^jqcych norm odnosz^cych sip do przedmiotu zamowienia.

IV. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc^, Wykonawca zobpwi^zuje sip, iz przedmiot zamowienia

wykona przy udziale osob posiadaj^cych doswiadczenie w zakresie wykonania robot budowlanych

objptych zamowiehiem przy zachowaniu wafunkow wskazanych w zamowieniu oraz zgodnie

z obowiqzuj^cymi przepisami prawa.

v. Wykonawca zobowi^zuje sip i oswiadcza, iz wszystkie niaterialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz itme
clementy utyte do wykonania przedmiotu z^owienia (umowy) bpd^ fabryeznie nowc, nieuzywane
i w pelni wartosciowe, wyprodukowane nie wczPsniej niz w roku 2018, pochodzqce z legalnego zrodla.
Materialy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia (umowy), a takze narzpdzia,
sprzpt utyty do wykonania zamowienia (umowy), bpd^ spelnialy wymdgi i normy okresldiie
w obowi^zuj^cych przepisach, odpowiadaly, tam gdzie jest to wymagane, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty
technicme, swiadectwa dopuszczeh, deklaracjc zgodnosci, atesty etc. Wyroby budowlane (wbudowane
w obiekt budowlany), szczegolnie istotne dla bezpieczehstwa konstrukcji i bezpieczphstwa pozarowego,

1
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Nr zamowienia: 2liptil2Q\9 fotmulatz opis ptzedmiotu zamowienia

posiadaly dokumenty potwierdzaj^ce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie. Na z^danie Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^zuje si? przed
podpisaniem ptotokotu odbioru robot budowlanych okazac do wgl^du yymagane dokumenty.

VI. Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana
osoba zatrudnipna jest przez Wykonawc?, C2y podwykonawcp) przedloiy Zarnawiaj^cemu (jednej z osob
wskazanych w umowie) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamowienia (umowy)
czynnosci, co do ktdrych przedmiptowa umowa wymaga zatradnienia na podstawie uiiiowy o pracp, b?d^
zatrudnione na podstawie uniowy o prac§ w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie reaiizacji
umowy. Oswiadczenie (kPmpletne pswiadczenie) wiimo zawierac rowniez imip i nazwisko osob

zatrudnionych na podstawie umowy p pracp wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osobp
czynnosci, rodzaju umowy o pracp, dokiadne okreslenie podmiotu skladajqcego oswiadczenie, datp

zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy.

SIWZ wskazuje, jakie czynnOsci na gruncie niniejszego postppowania nalezy rozumiec jako czynnosci,

ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

VII. Wykonawca oswiadcza, iz zobowi^je sip wykonac zamowienie na warunkach i zgodnie zwzorem
umowy, w tym z dokumentacj^ oraz STWiOR, w sposob zapewniaj^cy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Imip i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data podpis



Nr zamowiehia: 2/pn/2019 formularz wykaz robot budowlanych

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Wypetniajqc niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ.
Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) polegaj^cy na nalezytym wykonaniu nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed upiywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatelnosci jest krotszy -
w tym okresie, przynajmniej 1 Gednej) roboty budowlanej (zakohczonej) zdefiniowanej w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ. o wartosci co
najmniej 50.000,00 zt brutto.

Lp. Rodza] roboty
budowlanej

Wartosc roboty
budowlanej

w ztdtych brutto

Data wykonahia
- nalezy podac dat^, tj. dzleh,

miesiqc i rok wykonania
(zakonczenia) roboty

budowlanej

Miejsce wykonania roboty
budowlanej

- adres wykonania roboty
budowlanej

Podmiot, na rzecz ktorego
robota zostata wykonana

1

-



Nrzamowienia: 2/pn/2019 formularz wykaz robot budowlanych

UWAGA! Wykonanie kazdej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostac poswiadczone dowodem.
Wykonawca przedstawja zatem wykaz robot budowlanych z zataczeniem dowodow okreslaj^cych, ze roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukohczone.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawicieia/li Wykonawcy:

Data

podpis/y
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remont poddasza 2019pp PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem

1 Poddasze

1

d.1

KNR 4-04

0404-07

Rozebranie boazerii na scianach i sufitach poddasza wraz z weinq mineral-
nq

98.52

m2

m2 98.520

RAZEM 98.520

2

d.1

KNR 4-04

0405-01

Rozebranie drewnlanych podibg

91

m2

m2 91.000

RAZEM 91.000

3

d.1

KNR 4-04

0404-07

Rozebranie scianek dzlatowych z dwoch warstw desek nieotynkowanych.

43.20

m2

m2 43.200

RAZEM 43.200

4

d.1

KNR 4-01

0411-01

Wymiana elementow ppdiog z desek - legary na podsypce

2

m

m 2.000

RAZEM 2.000

5

d.i
KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobojcza ball 1 kraw^dzlakow metodq smaro-
wania preparatami solowyml
30

m2

m2 30.000

RAZEM 30.000

6

d.1

KNR 4-01

0820-03

Przybicie do iegarow ptyt OSB gr. 22 mm

91

m2

m2 91.000

RAZEM 91.000

7

d.1

KNR-W2-

02 1123-01

Posadzkl z wyWadzIn obiektowych elastyczna wykladzlna homogeniczna
min. gr. 2mm
91

m2

m2 91.000

RAZEM 91.000

8

d.1

KNR 2-02

0607-01

Izolacje z foil dachowej paroprzepuszczalnej

184

m2

m2 184.000

RAZEM 184.000

9

d.1

KNR 2-02

0613-03

Izolacje cleplne z wetny mineralnej pozlome z plyt uktadanych na sucho -
edna warstwa gr. 15 cm
154+30

m2

m2 184.000

RAZEM 184.000

.  10

d.1

KNR 2-02

2011-01

Okladzlny gipsowo-kartonowe, ppjedyncze na stropach, na rusztach meta-
lowych; rpzstaw proflll npsnych 60 cm El 60 pom. PD-1
77

m2

m2 77.000

RAZEM 77.000

11

d.1

KNR 2-02

2011-04

Okladzlny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta-
lowych - dodatek za drugq warstwp ptyt El 60 pom. PD-1
77

m2

m2 77.000

RAZEM 77.000

12

d.1

KNR 2-02

2010-08

SclankI dzlatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych;
pokrycle jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkdw 50 cm El 60
30

m2

m2 30.000

RAZEM 30.000

13

d.1

KNR 2-02

2011-04

Oktadzlny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta
lowych - dodatek za drugq warstw^ ptyt El 60 pom. PD-1
30

m2

m2 30.000

RAZEM 30.000

14

d.1

KNR 2-02

2011-01

Oktadzlny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta
lowych; rozstaw proflll nosnych 60 cm porn. PD- 2 1 PD-3
77

m2

m2 77.000

RAZEM 77.000

15

d.1

KNR 2-02

20^0^-08
BclankI dzlatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych;
pokrycle jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw stupkow 50 cm pom.
PD- 21PD - 3

13

m2

m2 13.000

, RAZEM 13.000

16

d.1

KNR 2-02

0613.03 .
Izolacje cleplne 1 przeclwdzwigkowe z wetny mineralnej pozlome z ptyt
uktadanych na suchb - jedna warstwa wypetnlenle scianek dzlatowych z
ptytGK
45

m2

m2 45.000

FtAZEM 45.000

17

d.1

NNRNKB

202 2013-04

Gtadzle gipsowe 1-warstwowe na scianach grubosc 3 mm na ptytach glp-
sowych El 60
50

m2

m2 50.000

RAZEM 50.000

NormsftP

-1 -
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remont poddasza 2019pp PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

18 NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach grubosc 3 mm na pfytach gip- m2

d.1 202 2013-04 sowych
50 m2 50.000

RAZEM 50.000

19 NNRNKB Gruntowanie podtozy m2

d.1 202 1134-

0202

200 m2 200.000

RAZEM 200.000

20 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn^trznych podlozy gipsowych 2-krot- m2

d.1 1505-03 ne

200 m2 200.000

RAZEM 200.000

21 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

d.1 0354-04

5 szt. 5.000

RAZEM 5:O0O
22 KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 Ei 60 m2

d.1 1204-03

2 m2 2.000

RAZEM 2.000

23 KNR 2-02 Drzwi staiowe pelne o powierzchni do 2 m2 m2

d.1 1203-01

4 m2 4.000

RAZEM 4.000

24 KNR 2-17 Dostawa i montaz klapy p.poz. EiS120 z topikiem sr. 200 szt.

d.1 0131-02

analogia
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

25 KNR 4-01 Usuni^cie z budynku materiatow poremontowych m3

d.1 0106-05 Krotnosc = 2

3.6 m3 3.600

RAZEM 3.600

26 KNR 4.01- Wywiezienie materiatow poremontowych samochodami skrzyniowymi na m3

d.1 0108-09 odiegtosc do 1 km
3 m3 3.000

RAZEM 3.000

27 KNR 4-01 Wywiezienie materiatow poremontowych samochodami skrzyniovyymi - za m3

d.1 0108-10 kazdy nast^pny 1 krri
Krotnosc = 10

3 m3 3.000

RAZEM 3.000

28 Utyiizacja tt|3

d.1 kalk. wlasna

3 m3 3.000

RAZEM 3.000

2 II pletro

29 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

d.2 0818-05

65 m2 65.000

RAZEM 65.000

30 KNR 4-04 Rozebranie baiustrad z ksztattownikow stalpwych m

d.2 0804-02

17 m 17.000

RAZEM 17.000

31 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

d.2 0354-04

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

32 KNR 4-01 Wykonanie ptzeskiepieii otworow w scianach z cegiet, z wykuciem bruzd m3

d.2 0313-02 dia beiek

0.2 m3 0.200

RAZEM 0.200

33 KNR4-01 Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie i obsa- m
d.2 0313-05 dzenie beiek

1.5 m 1.500

RAZEM 1.500

34 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, obmurowanie beiek m
d.2 0313-07

1.5 m 1.500

RAZEM 1.500

1 . ( i] 1/ -2-

Norrina HR( h ersja 4.40 Wr seryjny: jB454 Uzytkownik: 6lqski OW NFZ w Katowicach



remont poddasza 2019pp PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

35

d.2

KNR 4-01

0203-01

Wykonanie poduszek betonowych wokot beiek stalowych

0.2

m3

m3 0.20

RAZEM 0.20

36

d.2
KNR 4-01

0329-03

Wykucie otworow w scianach z cegiel dia otworow drzwiowych zaprawa
wapierina lub cementowo-wapienna, grubosc ponad 1/2 cegly
0.54

m3

m3 0.540

RAZEM 0.540

37

d.2

KNR,4-01

0705-0302

Wykonanie pasow tynkow zwyklyoh kategorii III na zamurowanych bruz-
dach na murach z cegiel lub scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegl^ lub dachowk^, pas do 50 cm
(2.10+1.1+2.10)*3

m

m 15.900

RAZEM 16.900

38

d.2

KNR 4-01

0705-0202

Wykonanie pasow tynkow zwyklych kategorii III na zamurowanych bruz-
dach na murach z ceglet lub scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegt^ lub dachowk^, pas do 30 cm
(2.10+1.10+2.10)*3

m

m 15.900

RAZEM 16.900

39

d.2

KNR 4-01

0705-0102

Wykonanie pasdw tynkdw zwyktych kategorii III na zamurowanych bruz-
dach ha rriurach z ceglet lub scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegt^ lub dachowkq, pas do 15 cm
(2.25+1.28+2.25r2

m

m 11.560

RAZEM 11.660

40

d.2

KNR 2-02

1015-0101

Oscleznice regulowane

2.25+1.28+2.25

m

m 5.780

FtAZEM 6.780

41

d.2

KNR 2-02

1017-02

Skrzydia drzwiowe ptytowe wewn^trzne, wewnqtrzlokalowe, fabrycznie wy-
kortczone, 1-dzlelne petne, ponad 1.6 m2
2

m2

rrfi 2.000

RAZEM 2.000

42

d.2

KNR 4-01

0820-03

Przyblcie do podtog ptyt OSB gr. 15 mm

65

m2

m?. 65.000

RAZEM 66.000

43

d.2

KNR-W 2-

02 1123-01

Posadzkl z wyktadzln obiektowych elastyczna wyktadzina homogenlczna
min. gr. 2mm
70

m2

m2 70.000

RAZEM 70.000

44

d.2

KNR 13-23

0601-01

Motaz progu plasklego

6

szt.

szt. 6.000

RAZEM 6.000

45

d.2

KNNR2

1301-04

Balustrady schodowe

17

m

m 17.000

RAZEM 17.000

46

d.2

NNRNKB

202 2810-

0401

Oktadzlny schoddw z ptytek kamlonkowych gresowych na zaprawach kle-
jowych

24.80

m2

m2 24.800

RAZEM 24.800

47

d.2

NNRNKB

202 2806-

0501

Posadzkl jednobatwne z ptytek kamlonkowych gresowych na zaprawach
klejowych w pomleszczenlach ponad 10 m2

25

m2

m2 25.000

RAZEM 26.000

48

d.2

KNR-W 2-

02 1115-02

CokolikI z kamleni sztucznych, na zaprawie klejowej

50

m

m 50.0

RAZEM 60.0

49

d.2

KNNR3

0605-04

Dwukrotne malowanje tynkow wewn^trznych solan farbq akrylowq z przy-
gotowanlem powlerzchni wg wzornlka NCSrOOIO-YOOR
50

m2

m2 50.000

RAZEM 60.000

50

d.2

KNR 4-01

0106-05

Usunl^cle z budynku materlatow poremontowych
Krotnosc = 2

3.6

m3

m3 3.600

RAZEM 3.600

51

d.2

KNR 4-01

0108-09

Wywiezlenle materlatow poremontowych samochodami skrzynlowyml na
odiegtosd do 1 km
3

m3

m3 3.000

ersja 4.40 Nr seNorma
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 3.000
b2

d;2

KNR4-01

0108-10
Wywiezienie materialow poremontowych samochodami sktzyniowymi - za
kazdy nast^pny 1 km
Krotnosc =10

3

m3

m3 3.000

RAZEM '  3.000
53

d.2 kalk. wlasna
Utylizacja

3  • .

m3

m3 3.000

RAZEM 3.000

o/nt^F RO Wers a 4.40 N

-4-

Izytkowniki.Sl^ski OW NFZ w Katowicach;



SPECYFII^C JA TECHNIGZNA

WYKQNANIAIODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Robota budowlana - prace rempntowe na poddaszu i klatce schodowej budynku

delegatury Sl^skiego OW NEZ w Czfstochowie przy ul. Czartoryskiego 28.

1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s% wymagania dotycz^ce wykonania i odbioru prac remontowych

w budynku delegatury Sl^skiego OW NFZ w Cz^stochowie przy ul. Czartoryskiego 28, zgodnie

zSIWZ.

n.Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zleceniu i realizacji

robot.

ni. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz^cych i robot tymczasowych - nie dotyczy.

IV.Informacje o terenie budowy - nie dotyc^.

V. Zakres robot obj ̂tych przedmiotem zamdwienia.

Kod Wspdlnego Stownika Zamdwien fCPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45442100-8 - Roboty malarskie

45442190-5 - Usuwanie Warstwy malarskiej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budpwianej

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

Prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Slqskiego OW NFZ

w Cz^stochowie przy ul. Czartoryskiego 28 obejmuj^ce:

A. Prace remontowe poddasza:

- demontaz drewnianej boazerii scian i podiogi,

- rozebranie scianek dzialowych (drewnianych),

- okladziny gipsowo-kartonowe,

- montaz izolacji cieplnej z welny mineralnej z plyt ukladanych na sucho,

- montaz plyt GK,

- montaz stolarki,

- montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych,

- dostawa i montaz klap p.poz. EIS120 z topikiem,

- malowanie farbami emulsyjnymi wewnplTznych podlozy gipsowych.

1



B. Prace remontowe klatki schodowej (w tym korytarza):

- wymiana wykiadziny podtogowej w pomieszczeniach:

•  elas^czna yvykiadzina homogeniczna,

•  grubosc caikowita - min. 2 mm,

•  grubosc warslwy wierzchniej -miri. - 2 mm,

•  klasyfikacja — obiektowe - Klasa 34,

•  klasyfikacja — przemyslowe -Klasa43,

•  ci^zar calkowity - min. 2800 g/m2,

•  klasa palnosci -Bfl-sl,

•  grupa scieralnosci - T : <= 2.00 mm3,

•  antyposlizgowosc - R9,

•  elektrbstatycznosc <2 kV,

- rozebranie balustrad z ksztaitownikow stalowych,

- demdntaz stqlarki drzwiowej,

- montaz stolarki drzwiowej,

- posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych gres,

- okladziny schodow z plytek.kamionkowych gres,

- cokpliki z plytek kamionkowych gres,

- dostawa i montaz balustrad schodowych,

- dwukrotne malowanie tynkow we\ra?trmych scian farb^ akrylow^ z przygotowaniem powierzchni

wg. wzomikaNCS-0510-Y30R,

- przesuwanie mebli biurowych i wyposazenia dla potrzeb wykonywania robot i ich ponowne

ustawienie,

- roboty porzqdkowo - czystosciowe po. robotach malarskich,

. wywiezienie, materialowporemontowyeh wraz z utylizacjq.

VI.Og6Ine wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odppwiedzialny za wykon^ie robot zgpdnie ze specyfikacj^ oraz umbw^.

Zabrania sip, realizacji jakichkolwiek innych robot nie pbjptych Umow^ bez odrpbnej decyzji

Zamawiaj^cego. KazdPrazowe odstppstwo od powyzszych uzgodnien pozostaje ryzykiein i kosztem

po stronie Wykonawcy.

Vn.Materialy

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanegp wszystkie wyroby biidowlane dopuszczone do Pbrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie winny posiadac :

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazuj^cy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami

technicznymi,

certy^at zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polsk^ Norm^.

Wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz inne elementy uzyte do wykonania

przedmiiotu umowy bpd^ fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni wartosciowe, wyprPdukowane nie

wczesniej niz w roku 2018, pochodz^ce z legalnego ̂ odla. Materialy oraz inne elementy uzyte dp

wykonania: przedmiotu umowy, a takze narzpdzia, sprzpt uzyty do wykonania ximowy, bpd^ spehiialy



wymogi i normy okreslone w bbowi^zuj^cych przepisach, odpowiadaly, tain gdzie jest to wymagane,

wymogbm wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, pbsiadaly wyihagane
certyfikaty, aprobaty techniczne, :swiadectwa dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc. Wyroby

budpwlane (wbudbwane w obiekt budowlany), szczegblnie istotne dla bezpieczenstwa kpnstrukcji

i bezpieczenstwa pozarowego, bpda posiadaly dokumenty potwierd^Jace ich dopuszczenie dp obrotu
i ppwszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na zadanie Zamawiajacego

Wykonawca zobowiazuje sip przed podpisaniem protokolu odbioru robot budowlanych okazac do

wgladu wymagane dokumenty.

VniiSprzpt

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzptu, ktpry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc sprzptu bpdzie

gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Sprzpt bpdacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajpty do wykonania robot ma bye utrZymjwany

w dobrym stanie i gotowosci dp pracy. Bpdzie spelniat obpwiazujace normy ochrony srodowiska

i przepisy dptyczace jego utytkowania.

IX. Warunki prowadzenia robot

1) Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot objptych przedmiotem zamowienia

(umowy) w dniach od poniedzialku dP piatlm w godz. od 7.00 do 19.00; w innym wymiarze

czasowyrri prowadzenie robot bpdzie mozliwe tyiko na wniosek Wykonawcy i za zgoda

Zamawiajacego, zzastrzezeniem pkt 2). W godzinach pracy Slaskiego OWNFZ (od 8.00 do 16.00)

zalecane jest wyeliminowanie lub istotne ograniczenie prac realizowanych przy pomocy

elektronarzpdzi, utrudniajaeych pracp i obshigp interesariuszy Slaskiego OW NFZ (nadmiemy

hatas i zapylenie).

W pomieszczeniach objptych szczegolna pchrona roboty mbga bye wykonywane co do zasady

w godz. pd 8.00 do 16.00, chyba, ze Wykonawca odpowiednio wczesniej uzgpdni z Zamawiajacym

inne godziny wykonywania prac w tych pomieszczeniach.

2) Z uwagi na robpty zwiazane z wykonaniem glazury podlogowej Zamawiajacy dopuszcza,

a Wykpnawca potwierdza gbtpwosc wykonywania robot w dwie (2) soboty mieszczace sip

w ramach czasowych wynikajacych z terminu wykonania zamowienia (umowy), po dokonaniu

stosownych uzgodnien dotyczacych konkretnych sobot oraz godzin wykonywania robot

z Zamawiajacym.

3) Nieodplatne korzystanie z mediow przez Wykpnawcp robot (energia elektryczna, wbda i scieki) w

zakresie niezbpdnym do realizacji umowy - wedhig protokolamych ustaleh W protokple
przekazania frontu robot.

X,Odbi6r robot

Wykonanie robot budowlanych. zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego i Wykonawcp
.  prptokbiem odbioru robot budowlanych. Zamawiajacy zobowiazany jest dokonac odbioru robot

w terniinie do 3 dni roboczych Hczac od daty zgtoszenia gotowosqi do odbioru przez Wykonawcp



(zgioszenie winno zostac dokonane za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
Zamawiaj^cego i/liib nast^pnie potwierdzone na pismie).

Wraz ze zglbszeniem gotowo&i do odbioru Wykonawca zobowiqzuje si§ przediozyc Zamawiaj^cemu
koszto^s powykonawezy.

Protokol odbioi^ robot budowlanych winien slwierdzac dostarczenie kbsztoiysu powykonawczego

oraz wszelkich w^aganych dbkumentow na etapie odbioru robot.
Nalezyte wykon^ie umowy winno zostac potwierdzone przez Strony prbtokoiem koncowym.
Podstaw^ dia podpisania prbtokohi koncowego b?dzie prptokoi odbioru robot budowlanych. Protokoi
koncowy winien zosta.c podpisany bez zb^driej zwioki.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo udziahi we wszystkich odbiorach robot budowlanych

rea.lizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiaj^cego umbw o podwykonawstwo na

roboty budowlane, przez ppdwykonawcbw lub dalszych podwykonawcow oraz do zgiaszania uwag
i zastrzezeh w pr^padku stwierdzenia nieprawidlowosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania

pdbioru takich robot. Wykonawca lub odppwiednio podwykonawca zpbpwi^zuje si? informowac

Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych terminach odbioru rbbot budowlanych realizowanych

przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, ,z takim wyprzedzeniem, aby

umbzliwic Zamawiaj^cemu faktyczny udzial w odbiorach.

Protokoiy, o ktbiych mpwa w umowie, zobpwi^zuje si? przygotowac Zama-wiaj^cy.

Poza odbiorami opisanymi ppwyzej osoby wskazane w umowie upowaznione s^ do dokonywania

w ramach umowy rowniez pdbiorow cz?sciowych oraz odbiorow robot zanikaj^cych, czy ulegaj^cych

zakiyciu, jezeli takie wyst^pi^ w toku realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuk^ budowlan^

b^dz obowi^jqcymi przepisami prawa.

XI.Rozliczenie robot.

Rozliczenie wynagrodzenia umowy nast^pi w oparciu o kosztoiys powykonawezy na zasadach

okreslonych w umpwie.

Umowa zostanie zawarta na warmkach okreslonych we wzorze umowy zalqczonym do SIWZ.

r
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umowanr;

zawarta w dniu w Katowieach poriiigdzj^

Narodpwym Funduszem Zdrowia — Sl^skirn Oddzialem Wojewodzldm z siedzib^ w Katowicach przyj

ul. Kossutha 13i reprezentowanym przez:. . >

— Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodpwego Furiduszu.Zdro^^a, .

w imieniu ktorego dziaia: na podstawie pelnpmocnictwa nt z diiia

(kopia w zal^czeniu),

zwanym dalej jjZ^awiaj^cym" - . '

z  : ' " ■ " ' ; . ■ , "

z  siedzib^ w , adres: T. -wpisanym do

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

-  , zwanyiii dale) „Wykonawc%",
o tresci nast5puj%cej:

Pirzedmiot umowy

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robot?. budowlan% - prace rembiitowe ria
poddaszu i klatce schodbwej budynku delegatury Sl^skiego OW .NFZ ,w- Cz?stochbwie przy
ul. Czartoiyskiegp 28. . .

2. Strony . zgodnie stwietdzaj% iz NFZ jest wlascicielem bbiekta- przy ul. Czartpryskiego 28

w Cz?stochowie i Zanaa-wiajq,cy ma prawo do wykbnywania w aim robot budowlanych stanp\yi^cych
przedmiot niniejszej umowy. ,

.3. WykPnawca zobpwi^zuje si? do wykonania przedmiotu imiowy zgodnie z ofert^, Wykonawcy zlozon^
w z^pwieniu nr 2/pn/2019, w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodme
z obo-vM^zuj^cymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanegp, z zachowaniem pbowi^zuj^cych.
norm odnosZ£icych si? do przedmiotu niniejszej umowy.

;  4. Wykpnawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz calosc robot budowlanych zostariie wykbnana zgodnie
z zakresem i wymogami:
1) zai^cznika nr 1 do umowy t- opis przedmiotu umpwy [spprs;cidt(ptij w oparciu .o formuld^ dpis.

pmpdmiotu ̂amdwiemd[-,

2) dokuiiientacji projektowej, na ktorq. skladaj^ si?:
a) przedmiar robot;

, b) rzuty kondygnacji;
3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrocie: STWiOR),

— oraz Zgodnie z ofert£t Wykbnawcy zlozon^ w.zamowieniu nr 2/pn/2019.
5. W.przypadku w^tpUwosci, dla celow interpretacji h?d^ mialy piefwszenstwol dokumenty zgodnie

z nast?puj^cq, kolejnosd^:

a) uinowa,

b) dokumentacja prpjektowa,
, c^ STWiOR. '■ '•

6. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) y^agtodzenie umowne, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy, w tym koszty przygotowania,

wykonania i odbioru rpbot budowlanych b?d^cych przedmiotem umpwy, zostalo bkreslbne
w bparciu o peln^ i ,yyczerpu)Xc^ wiedz?, jak% przy zachowaniu. nalezytej starannosci havtemat
przednhotu urnowy Wykonawca mogl uzyskac z dokumentacji przekazanej przez Zamawia)Xcegb;

2) wynagrodzenie umowne jest wynagrodzemem kosztorysowym — szczegolowy kosztorys'ofertowy
stanoTsd.zal^cznifi nr 2 do umo-viy.
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7. Wykonawca zobowiazuje si? wykonac roboty budowlane (roboty dodatkowe), ktore nie zostaiy
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioni robot
budpwlanych. co do ich rodzaju (braki rzeczowe), a s% tiiezb?dne (konieczne) do realizacji przedmiotu
umowy i nie wykraczajti pQZa przedmiot umowy okreslony w niniejszej umowie.
Wykonaiue robot dodatkowych nie wymaga zawarcia odr?bnej umowy, a zostanie wprowadzone do
niniejszej umowy pisemnym aneksem uwzgl?dniaj^cym takze spowodowanq, robotami dodatkowymi
zmian? (wzrost) wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 umowy. Aneks zostanie poprzedzony
sporz^dzeniem przez Strony protokotu koaiecznosci okreslaj^cym ilosc i rodzaj robot
dodatkowych oraz szczegolowym kosztorysem robot dodatkowych. Szczegolowy kosztorys robot
dodatkowych zostame sporz^dzony przez Wykonawc? w oparciu o zasady okreslone w §la umowy.

8. W przypadku wyst^ienia roznic obmiarowych pomi?dzy ilosciami uj?tymi w szczegoiowym
kosztorysie ofertowym (stanowi^cym zai^cznik nr 2 do umowy) a ilosciami wynikaj^cymi
z faktycznego obmiaru robot, rozhczenie umowy nast^i w oparciu o kosztorys powykonawczy
rozumiany jako kosztorys opracowany na podstawie obmiaru robot oraz podstaw cenowych
okreslonych w umowie (skiadniki cenotworcze wynikaj^ce ze szczegoiowego kosztorysu
ofertowego). W wyniku rozliczenia robot kosztorysem powykonawczym, wynagrodzenie, o ktorym
mowa w §7 ust. 1 umowy, moze ulec zmniejszeniu b^dz zwi?kszeniu.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych, Strony sporzq^dzq, pwtokot
koniecznosci oraz kosztorys roznicowy, a jego wynik wprowadzony zostanie przez Strony do
nimejszej umowy w drodze pisemnego aneksu. Wykonanie robot zamiennych mozliwe b?dzie
w nast?puj^cych przypadkach:

a) w sjmaacji braku mozliwosci zastosowania materialu, elementu lub technologii wynikaj^cych
z oferty Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 2/pn/2019, z uwagi na zaprzestanie produkcji, wady
dokumentacji projektowej lub inny obiektywny powod uniemozliwiaj^cy zastosowanie
zaoferowanych w ofercie Wykonawcy materialow, elementow lub technologii;
b) w sytuacji mozliwosci zastosowania norm lub innych przepisow prawa obowiqzuj^cych po dniu
zawarcia niniejszej umowy, jesli takie rozwi^zanie ma wplyw na popraw? bezpieczehstwa ludzi
i obiektu.

Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowac wzrost lub zmniejszenie wysokosd
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, co uwzgl?dni ww. aneks do umowy. Kosztorys

roznicowy zostanie,sporz^dzony przez Wykonawc? w oparciu o zasady okredone w §la umowy.

§la

Podstawy wyliczenia •wynagrodzenia za roboty budowlane konieczne do realizacji umowy
nieuj?te w szczegdlDwym kosztorysie ofertowym

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust.7 lub ust. 9

umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nast?pujq,cych zasad:

1) jezeli roboty wynikaj^ce z §1 ust.7 lub ust.9 umowy, nie odpowiadaj^ opisowi pozycji
w szczegolowym kosztorysie ofertowym (zal^cznik nr 2 do umowy), ale jest mozliwe ustalenie

nowej ceny na podstawie ceny jednOstkowej ze szczegoiowego kosztorysu ofertowego poprzez

interpolacj?, Wykonawca jest zobowi^any do wyliczenia ceny takq, metod^ i przedlozenia
wyliczenia (odpowiednio szczegoiowego kosztorysu robot dodatkowych lub kosztorysu
roznicowego) Zamawiaj^cemu;

2) jezeli nie mozna wycenic robot wynikaj^cych z §1 ust.7 lub ust.9 umowy z zastosowaniem

metody, o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedlozyc do akceptacji Zamawiaj^cego
kalkulacj? ceny jednostkowej tych robot z uwzgl?dnieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa d^skiego, aktualnych w miesi^cu

Ci/ VyO



Nr zamowienia: 2/pn/2019 wzor umowy

poprzedzaj^cym tniesi^c, w ktorym kalkulaeja (odpowiednio szczegolowy kosztorys robot
dodatkowych lub kosztorys roznicowy) jest sporz^dzana.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust.l oraz przedstawi Zamawiaj^cemu do
zatwierdzenia wysokose wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 1 ust.7 lub ust.9 umowy,
przed podpisaniem stosowhego aneksu do umowy i rozpoczgciem tych robot.

3. Jezeli odpowiednio szczegolowy kosztorys robot dodatkowych lub kosztorys roznicowy przedlozony
przez Wykonawc^ do zatwierdzenia Zarna^aj^cemu b?dzie wykonany niezgodrde z zasadami
okreslonymi w ust.1, Zamawiaj^cy wprowadzi korekt? kosztorysu stosuj^c zasady okre^one w ust.l.

§2

Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza wykonac niniejszq, umow? bes^ udv^atuj^ udt^ahm podivjkonawcon^
w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr 2/pn/2019, tj. Wykonawca
zamierza powierzyc podwykonawcy/om: *
- robot? budowlan^ polegaj^c^ na /

- dostaw? polegaj^c^ na /

- using? polegaj^c^na ,

ktor^, wykona: Ifimal natipiapodn^konaw^l.
Pozostale* roboty budowlane, dostawy oraz uslugi stanowi^ce przedmiot zamowienia Wykonawca
wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.
* !^apisj spstann nypelnione stosomie do oferty Wykonaivg ̂ oipnej iv ̂ amowieniu nr2/pnl2019.

2. Wykonawca zobowi^zuje si? zawrzec z podwykonawcy w zakresie cz?sci zamowienia okre£onej
w ust.l, umow? w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyl^cznie

wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub using, ktore sci^e odpowiadajq, cz?sci
zamowienia okreslonego umowq. zawart^ pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajycy zawrzec umow?
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sy roboty budowlane, zobowi^zuje si?, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajycemu projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz ich wyceny

nawiyiujycy do cen uj?tych w zalaczniku nr 2 do umowy (szczegolowy kosztorys ofertowy), przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiyzany dolyczyc zgod? Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajycy w terminie 14 dni liczyc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezed

do projektu tejze umowy, jezeli:

a) nie spelnia ona nast?pujycych wymagan:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylycznie wykonanie robot budowlanych, ktore
scisle odpowiadajy cz?sci zamowienia okreslonego umowy zawarty pomi?dzy Zamawiajycym

a Wykonawcy,

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim

poziomie jakosd, jaki wynika z umowy zawartej pomi?dzy Zamawiajycym a Wykonawcy

i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okredonym w niniejszej

umowie oraz standardom deldarowanym w ofercie Wykonawcy,
3) okres odpowiedzialnosd podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu

umo^^ o podwykonawstwo, nie b?dzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajycego,
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4) podwykonawca lub ddszy podwykonawca zobowi^ani do;niezwiocznego przedsta-^ania
Zama\daj^cemu na jego zq,danie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotycz^qrch realizacji
umpwy o pbdwykpnawstwo,

5) nie zapewnia ucfeialu Zamawiaj^cegp w pdbiprach rpbpt budpwlanych realizpwanych przez
ppdwykpnawcpw. lub odppwiednip d^szych ppdwykpnawcpw, zgpdnie z §3 ust.8 nitiiejszej
umpwy; ' . '

6) umpwa p pPdwykpnawstwp nie mpze zawierac ppstanpwien:
-  ,uzalezniajq^cych ;.uzyskame przez ppdwykpnawc? lub dalszegp ppdwykpnawc? zaplaty pd,
Wykphawcy lub ppdwykpnawcy za wykpnanie' przedmiptu umpwy p ppdwykpnawstwp pd zaplaty
przez Zama^^aj^cegp wynagrpdzenia Wykpnawcy lub pdppwiednip od zaplaty przez Wykpnawcp
wynagrpdzenia ppdwykpnawcy;
- uzalezniaj^cych-zwrpt kwot zabezpieczenia nalezytegp wykcnania umpwy. p ppdwykpnawstwo
przez WykpnaWc? ppdwykpnawcy, pd zwrptu zabezpieczenia ndezytegp wykpnania: umpwy
Wykpnawcy przez Z^awiaj^cegp.;

- stanpwi^cych, iz termin realizacji rpbpt.budpwlanych w umpwie p ppdwykpnawstwp jest dluzszy
niz przewidywany ̂ a wykpnania tych rpbpt w niniejszej umpwie;

-. stanpwi^cych sppspb rpzHczen za wykpnane rpbpty uniempzliwiajq^cy rpzliczenie tych rpbpt

ppmi^dzy Zamawiaj^cym a Wykpnawc£t na ppdstawie niniejszej urtipwy.
,b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrpdzenia dluzszy niz pkreslpny w ust.l3. , ,

.5. Niezglpszenie przez Zamawiaj^cegp w formie pisemnej zastrzezeh dp przedlpzpnegp prpjektu

umpwy p ppdwykpnawstwp,. ktprej przedmiotem s^ rpbpty budpwlane, w terminie pkreslpnym
w list.4, uwaza si? za akceptacjp prpjektu umpwy przez Zarnawiaj^cegp.

6. Wykpnawca, ppdwykphawca;. lub dalszy ppdwykpnawca zampwienia na rpbpty budowlane

zpbpwi^zany jest przedlpiyc Zamawiaj^cemu ppswiadczpn^ za zgpdppsc z pryginalem kppi?

zawartej umpwy P podwykonawstwo (a takze jej zmiany), ktprej przedmiptem s^: rpbpty

budpwlane, w terminie 7 dni pd dnia jej zawarcia.
- 7. Zamawiaj^cy w terminie 14 dm Ucz^c pd dnia ptrzymania kppii umpwy o ppdwykpnawstwp, p ktprej

mpwa w ust.6, upraWnipny jest do zglpszenia w formie pisemnej sptzeciwu dp umpwy,

w.przypa^ach, p ktprych mpwa.w ust.4 lit. a lub lit. b.
8. Niezglpszenie przez Zamawiaj^cegp w fprmie pisemnej sprzeciwu dp przedlpzpnej umpwy

p ppdwykpnawstwp, ktprej przedmiptem s% rpbpty budpwlane, w terminie , pkreslpnym w ust.7,,

uwaza si? za akceptacj? ruiipwy przez Zamawiaj^cegp.

9. Wykpnawca, ppdwykpnawca lub dalszy ppdwykpnawca z^6\^enia na rpbpty: budpwlane

zpbpwi^zany jest przedloiyc Zamawiaj^cemu ppswiadczpn^ za zgodnpsc z . pryginalem. kppi?

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem ppstanowien ust. 10.

10. Obpwiq,zek, p ktprym mowa w ust.9, nie dptyczy umpw p ppdwykpnawstwp o Wartpsci mniejszej niz

0,5% wartpsd niniejszejmmowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umpwy pkredpnegP w §7 ustl umpwy -

ceny pferty). Wyl^czenie, o ktprym mpwa w zdaniu ppprzedzaj^cym, nie dd^czy um6w.

p ppdwykpnawstwp p wartPsd wi?kszej niz 50.000,00 zlptych (bmttp).

11. W przypadku, P ktprym mpwa w ust.9, jezeli termin zaplaty.wynagrpdzenia jest dluzszy niz pkreslpny

w ust.l3, Zamawiaj^cy infprmuje o tym Wykpnawc? i wzywa gp dp dpprpwadzenia dp zmiany tej

umpyy ppd rygprem wyst^ienia P zaplat? kary umpwnej.

12. Pbstanpwienia ustl—ust.ll stpsuje. si? pdppwiednip dp zmian prpjektu umpwy lub umpwy .

p ppdwykpnawstwp.

13. Termin zaplaty wynagrodzenia pbdwykpnawcy lub dalszemu pPdwykonawcy przewidziany
w unipwie o podwykonawstwo nie moze bye dluzszy niz 30 dni od dnia dpr?cZenia Wykpnawcy,

pbdyi^kPnawcyr lub'dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj^cych: wykbnanie



Nr zamowienia: 2lipnl2Q19 wzof umowy

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usiugi lub roboty budowlanej,
z zastrzezeniem, ze w momencie wyplaty wjmagtodzenia na rzeez Wykonawcy, wszelkie naleznosci

na rzecz Podwykonawcy zostan^ xategulowane w calosci.

14.Wykonanie cz^sci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci i zobowi^zan wynikaj^cych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie dzialania bq^dz zaniechania, w tym uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jak za wiasne dzialania b^dz zaniechania. Wykonawca w szczegolnosci ponosi

wobec Zamawiaj^cego pelnq, odpowiedzialnosc zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz

kodeksu cywilnego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonaWca nie moze polecic podwykonawcy reaHzacji
przedmiotu umowy o podwykpnawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane W przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiaj^cego.

16. Zamawiaj^cy moze zaz^dac od Wykonawcy niezwlocznego usuni^cia (np. z terenu budowy)

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umpwa

p podwykonawstwo zaakceptpwana przez Zamawiajt^cego, lub mpze usun^c takiego ppd\^^kpnawe?
lub dalszego podwykonawcy na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10.

17. Zamawiajacy, moze z^dag od Wykonawcy. zmiany lub odsuniycia podwykonawcy lub dalszegp
podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzyt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysppnuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie

daja rykojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na z^danie Zamawiajacego
podwykonawcg lub dalszego podwykonawcg z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

18. W trakcie realizacji umowy Wykonawca nioze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzic podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 2/pn/2019.

19. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy badz
wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 2/pn/2019, winno nastapic w drodze pisemnego aneksu do umowy.

20. W zwiazku z tym, iz robota'budowlana objyta przedmiotem umowy bydzie wykonywana w tniejscu
podlegajacym , bezposredniemu nadzprowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed
przyst^ieniem do \^kpnania zamo^enia Wykonawca, o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe ppdwykoiiawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca zobowiazuje siy zawiadamiac Zamawiajacegp
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 realizacjy robpty budowlanej (jezeh dotyczy).
21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powolywal siy na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spelnimia warunku
udzialu w postyppwaniu (warunku dot. zdolnosci zawodowej - posiadanie wymaganego
doswiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiajacemu, ze prpponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunek w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca poWolywal siy w trakcie postypowania o udzielenie
zamowienia.

22. Wykpnawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o pody^konawstwo dokument wlasciwy Z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego



Nr zam6wienia: 2/pn/2019 wzor umowy

pbdwykpnawcy, pot^^der^.ajkcy;,.2e osoby zawieraj^ce umow? w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadaj^ uprawnienia do jego reprezentacji.

23.Powierzenie realkacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajjicego. umowa o podwykonaw:stwp, lub inna istptna
ziniana tej umowy,- w tym zmiana zakresu zadan okreslonych umow^ wymaga poho'vmej akceptacji
Zamawiaj^cego w trybie okreslpnym;w niniejszym paragtafie.

24. Do zmian = istotnyph postariowien umow o podwykonawstwo, stosuje si? zasady okreslone
W niniejszym paragrafie.

25. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy p podwykonawstwo i ich zmiany sporz^dzane s^ w j?zyku
..obcym, Wykpnawca, podwyfconawca lub dalszy podwykonawca jest zobowi^zany zal^czyc do
przedkladanego pfojektu jego tlumaczenie na j?^k polski, a w przypadku kopii umowy

. o podwykonawstwo — tiuinaczehie przysi?gle umowy na j?zyk polski.
26. Do zasad zawierania uniow p ppdwykonawstwo z dalszymi podwykpnawcami odpoMs^ednie

zastosowanie znajd^ postanpwienia niniejszej umowy.

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

§3
Termiii realizacji

1. Wykohawca zdbowi4,zuje: si? wykonac przedmiot umpwy w ci^u ........ *dni robpczych licz^c od

dnia ptZekazania frohtu robot.

*i^pis spstanie ufi;upeinionj sksomie (k tresci oferty
Przez dni wbocze rozumiec dni od poniedzialku do pi^tku, za wyjq,tkiem przypadaj^cych na
nie dni ustawbwo wplnych pd pracy oraz z zastrzezeniem zdania ponizsZego.
Z uwagi na roboty zwi^zane z' wykonaniem glazury podlogowej Z^awiaj^cy •. dopuszcza,

a Wykonawca potwierdza gotowosc.,wykonywania robot w dwie (2) spboty mieszcz^ce si? w ramach

czasowych wynikaj^cych z tem^u wykonania umowy (ust.l zdanie.l), po dokonaniu stospwnych.

uzgodnien. dptycz^cych konkremych sobpt oraz godzin wykonywania robot z Zamawiaj^cym,

tj. z osobami, o ktorych mowa w §5 ust. 2 umowy.

2. Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia

umowy. Przekazanie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony protokolem

przekazania frontu robot.

3. W terminie dp 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodrii^ harmonogram

realizacji robdt budpwlanycb. Harmonogram teii w tbku realizacji umowy mpze podlegac
zmianom, uzgadnianym stosownie. do biezi^cych potfzeb przez przedstawicieK Wykonawcy

i Zamawiajq^cego wskazanych w umowie.

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

poniedziallm do pi^tku w.godz. od 7.00 dp 19.00; w innym wyttiiarze czasowym prowadzenie robot

b?dzie mozliwe tylko na wniosek Wykonawcy i za zgodq, Zamaxwaj^cego, z zastrzezeniem §3 ust.l

zdanie 3, W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest wyeliminowanie lub
istotne ograniczenie prac realizowanych przy pomocy elektronarz?dzi, utru(faiaj^cych prac? i obslug?

interesariuszy Sl^skiego OW NFZ (nadmiemy halas i zapylenie).

W pomieszczeniach obj?tych szczegoln^ ochrpn^ roboty mOgq, bye wykonywane cp do zasady

w godz. od 8.00 do 16.00, chyba, ze Wykonawca odpowiednio wczesniej uzgodni z Zamawiaj^cym

inn? godziny wykonywania prac w tych pomieszczeniach.
5. Wykonanie robot budowlanych zostanie potwierdzone przez Sxtonj protokpi'em odbiotu robot

fri/ctow/abycA; iZifflawiaj^cy zobowi^zany jest dokonac odbibru rbbot w teririinie do ,3 dni roboczych.
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liczq.c od daty zgioszenia gotowosci do odbicru przez Wykonawc? (zgioszenie winno zostac
dokonane za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: i/lub nast?pnie

potwierdzone na pismie).

6. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca zobowi^zuje si? przedlozyc Zamawiaj^cemu

kosztotys powykonawczy. Kosztorys powykonawczy stanowi wyci^ ze szczegoiowego kosztorysu

ofertowego (zal^cznik nr 2 do umowy) z uwzgl?dnieniem ewentualnych zmian wprOwadzonych

zgodnie z niniejsz^ umowq^ oraz ustaw^ Prawo zamowien publicznych. Ptotokot odbioru robot

budowlanych winien stwierdzac dostarczenie kosztorysu powykonawczego oraz ewentualne okazanie

do wgl^du wymaganych dokumentow.

7. Nalezyte wykonanie umowy winno zostac potwierdzone przez Strony protokotem koncowym.

Podstaw^ dla podpisania protokolu koncowego b?dzie protokol odbioru robot budowlanych.

Protokol koncowy winien zostac podpisany bez zb?dnej zwloki.

8. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo udzialu we wszystkich odbiorach robot budowlanych

realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiaj^cego umow o podwykonawstwo na

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

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

odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowiq,zuje si? informowac

Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych realizowanych

przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, z takim wjyjrzedzeniem, aby

umozliwic Zamawiaj^cemu faktyczny udzial w odbiorach.

9. Protokoly, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zobowi^zuje si? przygotowac Zamawiaj^cy.

10. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisywania protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,
ze strony Zamawiaj^cego upowaznione sq. osoby wskazane w §5 ust.2 umowy; ze strony Wykonawcy

zas osoba lub osoby wskazane w §5 ust.3 umowy.

Poza odbiorami opisanymi w niniejszym paragrafie osoby wskazane w §5 ust.2 umowy

upowaznione sq, do dokonywania w ramach niniejszej umowy rowniez odbiorow cz?sciowych oraZ

odbiorow robot zanikajq,cych, czy ulegaj^cych zakryciu, jezeli takie wyst^i^ w toku realizacji

przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuk^ budowlan^ b^dz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

11. Najpoiniej w dniu zawatcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy

dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu

(jednej z osob wskazanych w §5 ust.2 umowy) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach

niniejszego zamowienia (umowy) czjmnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga

zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?d^ zatrudnione na podstawie umowy o prac?

w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. Oswiadczenie (kompletne
oswiadczenie) winno zawierac rowniez imi? i nazwisko osob zatrudnionych na podstawie umowy

o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez danq, osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?,

dokiadne okreslenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? ziozenia oswiadczenia oraz podpis

osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji ww. oswiadczenia pod k^tem wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy.

Niezlozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub

podwykonawc?) uprawnia Zamawiajs^cego do skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy oraz do

naliczenia Wykonawcy katy umownej w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto umowy (§7 ust.l), jezeli

Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl wymaganego
kompletnego oswiadczenia.

Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozunaie

si? wszystkie czynnosci fî czn^w ramach opisanych w przedmiarze robot oraz w STWiOR (w tym



Nf ZAnKSwidiis! 2'i/'pn/'2iQ\9 wz6r xxmowy

mi^dzy innymi: - w zakresie remontu poddasza: ptace demontazowe, montaz okladziny gipsowo-
kartonowej, montaz izolacji cieplnej, montaz piyt GK, montaz stolarki, montaz drzwi stalowych
przeciwpozarowych, dostawa i montaz klap p.poz. EIS120 z topikiem, prace malarskie; - w zakresie
remontu klatki schodowej (w tym korytarza): wymiana wykladziny podlogowej, prace demontazowe,
montaz stolarki, prace malarskie, posadzki) wykonywanych bezposrednio przez pracownikow fizycznych
uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robot budowlanych
(uslu^ objetych przedmiotem zamowienia, z wyi£(,czeniem czynnosd polegaj^cych na dostawie oraz
transporcie (kierowcy).

Powyzszy wymog zatmdnienia na podstawie umowy o prac^ nie b^dzie rowniez dotyczyi przypadku

czynnosd wykonjwanych przez kierownika budowy, kierownika robot b^dz innej osoby peini^cej
samodzielne funkcje techniczne w budowtiictwie, jezeli pomimo braku takiego wymogu po stronie
Zamawiaj^cego — Wykonawca posluzy sig tak^ osob% przy realizacji umowy, a takze nie obejmuje
przypadkow wykonywania s\dadczenia osobiscie przez przedsigbiorc? prowadz^cego dziaialnosc

gospodarcz^

Wymog zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo

zamowien publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy na

roboty budowlane, nie zas w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

12. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast^puja^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez

WykonawcQ (lub podwykonawcy) wymagah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien

publicznych, dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.l3):

a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy lub

podwykonawcy kopii umowy lub umow o pracy osob wykonuj^cych w trakcie realizacji

zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy wymienione w ust.ll oswiadczenie Wykonawcy lub

podwykonawcy; kopia kazdej z umow powinna zostac zanonimizowana (tj. w szczegolnosd bez

adresow, nr PESEL pracownikow) w sposob zapewniaj^cy ochrony danych osobowych

pracownikow, zgodnie z przepisami RODO. Imiy i nazwisko pracowtiika nie podlega

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarda umowy, rodzaj umowy o pracy powinny bye

mozliwe do zidentyfikowania;

b) mozliwosc z^dania zaswiadczenia wlasdwego oddzialu ZUS, potwierdzajq,cego oplacanie przez

Wykonawcy lub podwykonawcy skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowome z tytulu

zatmdnienia na podstawie umow o pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

c) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy lub

podwykonawcy kopii dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracownika przez pracodawcy do

ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniaj^cy ochrony danych osobowych pracownikow,

zgodnie z przepisami RODO. Imiy i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

d) mozliwosc z^dania wyjasnieh w przypadku w^tpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania

wymogu zatmdnienia na podstawie umowy o pracy;

e) mozliwosc zwrocenia 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 takze wyjasnienia, o ktorych mowa pod lit.d Wykonawca
przedlozy Zamawajqcemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu tenninie

w celu pptwierdzenia speln&nia wymogu zatmdnienia, na podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy lub
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pod\^konawc? osgb ̂ ^kotiuj^cych w trakcie realizacji. czynnosci, co do ktorych ptzedmiotowa
umpwa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.

RODO - ro^or^^^nk Parlamentu^^urt^yskiego J 2016!679'^dma 27 Mmetnia 2016 r. w spntwie ochmny osob Ji:yc:^ych jjj ^ci^u
Zprrfytvan^amem danych osphqyych iaisprdme smbodmgo.pr^plym takich danych orab^uclyknia i^nkt)]iy-95l46IWE (ogilm m^orppd^tiie o ochronk datych)
(Dz UrzVEL'il9z04.0S.2016,slr.1). ' - ■

1.

2.

5.

1.

,  , §4
Umowa niniejsza b^dzie mogia ulec zmianie w zaktesie tetminu wykonania umowy w przypadku
wyst^ienia nast^puj^cych pizeszkpd'w jej realizacji:
a) w przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieiiiu przyj^tym w doktrynie

i orzecznicp;vie (zd^zenie zewnp|rzrie, niempznosc jego, przewidzenia, niempznosc zapobiezeiiia
jego skutkom), takich jak. w szczegolnosd wojna, katestrofalnp dzialania przyrody, zamieszki

ulicznp, jezeli uhiemozli^a to,wykonywanie robot budPwlanych.
W takitn przypadku, 6 okplicznosciach, o ktorych tnowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
iimowy Wykonawca zobo>d^zany jest niezwiocznie poinformowac Zamawid^cego na pisniie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zama\daj^cego co do kwahfikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si?
Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na mozliwpsc prpwadzenia robot.
b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych

warunkami organizacyjhynu lub innymi okolicznosciami, prZez . ktore nalezy rozunaiec
w szczegolnosd sytuacje wynikaj^ce z wad doktunentacji, w opardu o ktor^ realizowana jest
umoWa, a takze sytuacje zwi^zane. z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwoleh,

uzgodnieh etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot;
c) gdy wystqpi koniecznosc:, wykonania robot dodatkowych bq^dz robot zamiennych, jezeli

- wstrzymuj?i, one lub opozniaj^ realizacjg przedmiotu,umowy;

d) w przypadku wyst^ienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub roWiolegle prowadzonymi
w budynku inwestycjami w zakresie niezbpdnym do unikni?da liib usutiipd^ tŷ h koliiji.

W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okoUcznosd (ust. 1 lit. a, b, c lub d), termin
wykpnania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezbgdny do usuni^da lub ust^ienia

przeszkody w wykohywaniu robot . Od pienvszego dnia rpboczego nast^puj^cego po dniu usuni^cia

lub ust^ienia przeszkody bieg.terminu realizacji robot budowlanych b?dzie kdntynuowany.

Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych bgdzie wymagalo pisemnegp potwierdzenia przez

Zamawiaj^cego na protokble zawieszenia okredaj^cyth w szczegolnosd dat? rozpocz^cia okresu
zawieszenia, podpisanym przez Zamaydaj^cego oraz Wykonawcd

Po usuni^du lub ust^ieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporzq,dzq, pisemny aneks do umowy
w^skazuj^cy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych praz okredaj^cy tetmin pozostaly

do zakohczenia realizacji umowy z uwzgl?dnieniem Uczby dtii kalendarZowych trwaj^cego

zawieszenia.

Wyst^ienie kt6rejkol\dek z przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu

realizacji robot budowlanych jako calosd; przeszkpda moze do^czyc realizacji pojedynczej pozycji

lub niektorych pozycji szczegolowego kosztorysu ofertowego, b^dz ich czgscij. co nie wyklucza

prowadzenia robot budowlanych . w innym zakresie. Niezdeznie od zakresu zawieszenia, zapisy ust. ̂

1-4 znajdq^ odpowiednie zastosowanie.

§5

Nadzor inwestorski w imieniu Zamawiaj^cego pelnic bgdzie inspektor nadzoru:

, tel ; nr uprawnien , przynaleznosc do Izby

2. .Do przeprpwadzenia odbioru i podpisania protokotu odbiotu robot budowlanych, o ktorym mpwa

wnimejszej ' umowie, Zamawiaj^cy uppwaznia iiispektora nadzoru wska.zanego w ust.l.. oraz
pracov Zama tel.'.
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3  tel Dla skutecznosci wystarczy dziaianie inspektora nadzom oraz jednego
sposrod wskazanych pracownikow Zamawiaj^cego.

Osobami odpowiedzialnytm ze strony Zamawiaj^cego za biez^ce kontrolowanie przebiegu umowy
oraz upowaznionymi do uzgadniania harmonogramu realizacji robot budowlanych, a takze do
podpisania innych protokoiow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, niz wskazany w zd.l,

nast?puj£icy pracownicy Zamawiaj^cego: 1 , tel , 2 , tel.

, 3 tel Dla skutecznosci wystarczy dziaianie dwoch sposrod
wskazanych pracownikow Zamawiaj^cego,

3. Osobami odpowiedzialnynai ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,
w tym za biez^ce kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokolow,
0 ktorych mowa w niniejszej ximowie, uzgadniania harmonogramu realizacji robot budowlanych, s^:

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

4. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. l-ust.3 dla swej skutecznosci wymaga
jedynie pisemnego oswiadczenia ziozonego drugiej Stronie umowy.

5. Wykonawca zobowiqzuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadajq,cych
doswiadczenie w zakresie wykonania robot budowlanych obj?tych umow^ przy zachowaniu
warunkow wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisaini prawa.

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

7. Wykonawca oswiadcza, iz wypelnii obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskai w zwi^zku

z niniejszq. umow^.

8. Wykonawca potwierdza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjne Zamawiajecego z art. 13 RODO.

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

robotami budowlanymi oraz zapewnic naleiyte warunki BHP i przeciwpozarowe z uwzgl?dnieniem

przepisow rozporz^dzenia Ministra Pracy i PoHtyki Spolecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. Nr 169, poz. 1650) oraz

rozporzedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robht budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 ze zm.). Wykonawca dopeini

obowiezkow w zakresie wymagah dotyczecych bezpieczehstwa i higieny pracy wynikajecych

z obowiezujecych w tym zakresie przepisow.

2. Wykonawca zobowi^zuje si? do umozliwienia wst?pu na teren prowadzonych robot pracownikom

organow nadzoru budowlanego oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajecego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc materialne (finansowe) z;a wszelkie szkody powstale po stronie

Zamawiajecego, jego pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem

umowy.

4. Zamawiajecy w dniu przekazania frontu robot przekaze Wykonawcy teren przeznaczony na zaplecze

socjalno-bytowe.

5. Po zakohczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowiezany jest uporz^dkowac teren budo^^ oraz

teren zaplecza, o ktorym mo^ w ust.4.
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-6. " Wszelkie odpady, matetialy rozbiorkowe, w tym gruz, beton,,Wykonawca zobowiqzuje si? w ramach
wynagrodzenia calkowitego umowy wywiezc i zutylizowac, zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami

, prawa. .Wykonawca -na z^dame Z^awiaj^c%o zobowi^zuje si? przedlozyc Zarnawiaj^ceniu
dokutnenty potAvier^aj^ce;dpkonanie utylizacji zgodnie z pbp\vi%zuj^cymi w tym zakresie przepisami.

7. Zamawiaj^cy umozli^^ Wykonawcy niepdpiatne korzystanie z itnediow (energia elekiryczna, woda
i scieki) w Zakresie niezb?driym, dp re^aGji;umo\^. Korzystanie z mediow przez Wykoriavyc? nast^pi
wedlug protokolamych ustalen w prptokole przekazahia frpntu robot.

8. Zamiar r6zppcz?cia, przez Wykpiiawc? jakiehkolwiek robot zwi^zanych z wyi^czeniem niediow
zasilaj^cych. budynek lub stanowi^cych ingerencj? w siec logiczn^ wymaga bezwzgl?dnie
wczesniejszego uzgodnienia z jednym z pracownikow Zamawiaj^cego wskaZanych w §5 ust. 2 umbwy,
tj. CO najmniej na 2 dni robocze przed planpwanym przez Wykonawc? rozpocz?ciem takich robot. '

9. Wykonawca zbbowi^uje si? i pswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz
inne elementy uzjn;?, do wykonania przedmiotu umowy b?d^ fabiycznie nowe, nieuzywane i w peini
wartosciowe, wyprpdukowane nie wczesniej niz w roku 2018, pochodzq^ce z legalnegp zrodia.
Materialy oraz inne elementy u^e do wykonania przedmiotu umowy, a takze narz?dzia, sprz?t.uzyty
do Ns^kpnania umowy, b?d^ spelnialy wymogi i normy pkreslone w obowi^zuj^cych przepisach,
odpowiadaly, tam gdzie jest to wymagane, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa
dopuszczen, deklaracje zgpdnosci, atesty etc. Wyroby budowlane (wbudowane w obiekt budpwlany),
szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozMoWego, b?d^ posiadaly

'  dokumenty potwierdzaj^ce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego

stosowania w budownictwie. Na z^danie Zaniawiaj^cego Wykonawca zobowi^zuje si? przed
podpisaniem protokptu odbioru robot budowlanych pkazac do wgl^du wymagane dokumenty.

10. Zabrania si? realizacji jakichkplwiek innych robot nie obj?tych niniejsztt umow^ bez pdr?bnej decyzji.
Zamawiaj^cego. KazdoraZowe odst?pstwo od powyzszych u'zgodnien pozostaje ryzykiem i kosztem
po sttonie Wykonawcy.

11. Informuje si? Wykonawc? na potrzeby realizacji niniejszej umowy, iz budynek przy ul. Czartoryskiego
28 w Cz?stochowie podlega ochronie fizycznej w dni robocze w godz. od 7-00 dp 19.00, zas

monitormgowi elektronicznemu w godz. od 19.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy (soboty oraz dni

ustawowo wolne od pracy). Wykonawca zpbowi^zuje si? uwzgl?dnic niniejsze W trakcie wykohywania
umowy.

-  §7

Wynagrodzenie umow

1. Wynagrodzenie z, tytulu niniejszej umowy wynosi zlofych bruttp (slownie:

zlptych brutto), zl netto, zgodnie ze szczegploWym

kosztorysena Pfertowym, stanbwi^cymi zalacznik nr 2 do umowy. z zastrzezeniein postanowien §la

umowy. Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrbdzeniem kosztorysowym. .Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty budowlane zgodnie z umow% co potwierdzi kosztorys

powykpnawczy, o ktorym mowa w .§3 ust.6.

/W przypadku, gdy obowiqzek podatkowy zgodnie z przepisami o ppdatku qd towarow

i ustug bqdzie spoczywa:tna Zamamajqcym ust,l brzmi:
Wynagrodzenie z tytatu nitiiejszej umony nynosi • z^otych),

Zgodnie ze szg^gptonym kosztorysem ofertonym stanowiqiym fralactrnik nr 2 do umom. z zd^trzezeniem postanomen
- . §1a umony. Niniejsze nynagrpdzenie jest nynagrodzeniem kosztorysonym. Wykpnama otryina wynagrodzenie zp

faktycZnie nykonane roboty budowlane zgodnie z umowq, co potwierdzj kosztorys ponykonawczy, o ktorym mowa
, w §3 ust.6. 0bowidzMpodatkouy zgodnie zpnzgpisami opodatku od towarow i uslugspoczytva na gamawiajqiym.

(w Vfl 1/ OVgS
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2. Kwota brutto, o ktorej mowa w ust. 1, za^era wszelMe koszty niezbgdne do wykon^a umo-wy,
, w tym koszty materialow, uiz^dzen, tobocizny oraz wszelkie inrie koszty, a takze nalezne opiaty

i podatki zwi^zane z rea^aejq, umowy.
/W przypadku, gdy obdwiqzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towatow
i using b^dzie spocZyw^tia Zamawiafqcym w ust.2 zd, 1 in Gne dppisuje siy „za wyjqtkiem
podatku dd towarowi usiug (VAT)"./

3. -Zabrania si? Wykonawcy i realizacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot, budowlanych .nie
obj?tych nimejsz^ umowq, bez odr?bnej decyzji Zamawiaj^cego. Kazdorazowe odst?pstwo od
powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem pb stronie Wykonawcy.

4. Jezeli w okresie realizacji umowy nast^i ustawowa zmiana stawki podatku VAT przyjthuje si?
.nast?puj^ce zasady.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczaja zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy albo
- w sytuacji, gdy podatek VAT, zgodnie z obowi^zujstcymi przepisami obo\d^zany b?dzie
: odprpwadzac Zamawiaj^cy - zwi?kszenie wydatku brutto po stroriie Zamawiaj^cego, wynagro^enie

netto umowy, w tym tal^e wartosci, ceny netto podane w zal^czniku nr 2 dp umpwy, zpstanie

obnizone w taki sposob, aby po doUezCniu aktualnie obo-wd^uj^cej stawki podatku VAT,
wynagrodzenia brutto umowy/ wydatek brutto nie przekroczyl ceny oferty netto Wykonawcy
powi?kszonej o podatek VAT w wysokosci obowi^zujstcej w dniu zlozenia oferty w zamoWeniu
nr 2/pn/,2019.

W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji unaowy, do
wynagrodzenia netto umowy, w tym takze do wartosci, cen netto podanych w zal^czniku nr; 2 do

umowy, zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci obowi^zujq,cej na skutek zmniejszenia stawki.

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

5. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowy okreslone w §7, ust.l umowy, nie narusza,

przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o inintmalnym wynagrodzeniu za prac?

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

§8

Wamhki i tetminy platnosci

1. Zaplata z tytulu niniejszej umowy nast£tpi z dolu, w formie polecenia przelewu, na rachunek

bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni licz^c od daiy dostarcZenia

do siedziby Zamawiajq^cego prawidlowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokoha

. kohcowego oraz kosztorysu powykonawczego, o ktorym mowa w §3 ust.6 umowy, z zastrzezeniem

postanowien ust. 7-9 niniejszego paragrafu.

2. Platnosc z tytulu realizacji niniejszej umo^ nie moze przekroczyc wynagrodzenia umownego,

•  - o ktorym mowa w §7 ust.l, z zastrzezeniem §1 ust. 7-9.

3. Za dat? dokonania platnPsci wynagrodzenia uznaje si? dzieh obci^zenia rachunku Z^awiaj^cego.

4. Zamawiaj^cy zaplaci Wykpriawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplade wynagrodzenia, liczone ■

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zaplata miala bye dokonana, pp otrzymaniu pisemnego

wezwania do zaplaty.

5. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj%cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na Osob? trzeci^

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosd.

6. , FaktUra VAT powinna uwzgl?dniac nast?puj^ce dane:
Nabywca:

NarodonyF.undusz^ Zdrowia ̂sied^ibci w Wars^awie,
\r\ adrey. ul Grojetka 186, 02-390 Warss;^

NIP: 107-00-01-037 ' ■ :
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Odbiorca i ptatnik dowodu:

Slqski Odds;iai Wojemdt^ki Narodoivego Funduss;u Zdroma t^ sied^bci w Katomcach,
adres: ul Kossutha 13, 40 -844 Katowice.

1. Podstaw^ wyplaty n^eznego Wykonawcy wynagrodzenia bgdzie wystawiona przez Wykdnawc?
faklxira VAT oraz:

a) protokol koncowy oraz kosztorys powykonawczy, w ktorych b^d^ wyszczegolnione elementy
robot budowlanych wykonane przez podwykonawcow-i dalszyeh podwykonawcow,

b) sporz^dzone nie wczesniej niz 5 dm przed uplywem terminu piatnosci oswiadczenia
podwykonawcow i dalszyeh podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez <
Wykonawc? lub przez podwykonawcow (kazdaz piatnosci),

c) oswiadczenia podwykonawcow i dalszyeh podwykonawcow o peinym zafaktiirowaniu przez
nich lub pein^ objgciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot Wykonanych

,  . zgodnie z umowami o podwykpnawstwo oraz o peinym rozliczeniu tych robot do wysokosci
obj^tej platnosciq. kohCowq, (kazda z piatnosci)

.8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturq, VAT dokumentow, p ktorych mowa w _ust. 7,
Zamawiaj^cy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
cZasu przedlozenia przez Wykohawc? stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaplaty do czasu wypelnierda przez Wykonawcp wymagah, o ktorych mowa w ust.7, nie skutkuje
niedotrzymanieni przez Zamawiajacego terminu piatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do z^dania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnieh
w przypadku watpliwosci dotycz^cyCh dokumentow skladanych wraz z wnioskami o platnosc.

§9

Pfatnosci na tzecz podwykonawcow

1. W przypadkii powierzenia przez Wykonawc? realizacji cz^sci umowy podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca odpOwiedzialny jest za zaplat? wynagrpdzenia naleznego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, z zachowaniem termiriow piatnosci okreslonych

w umowie z podwykonawca, przy uwzgl?dnieniu postanowieh §2 ustl3 utnowy.

2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnegp wynagrodzenia

przyslugujacego Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze zwrodc si? z zadaniem -zaplaty naleznego wynagro^enia bezposrednio

do Zamawiajacego. .

3. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania piatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawcg o zadaniu Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey oraz wezwie WykonawC? do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawey lub dalszemu Podwykpnawcy, wyznaczajac mu w tym celu termin nie krotszy niz 7
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcy wezwania.

4. W przypadku zgloszenia przeZ Wykonawc? w terminie okredonym w ust. 3 uwag ppdwazajacych

zasadnosc bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnosc takiej zaplaty lub
b) zlozyc do depozytu sadbwego kwot? potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawey

, lub dalszego Podwykonawey w przypadku zaistnienia zasadniczej watphwosci co, do wysokosci

kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si? nalezy.
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c) dokonac bezposredniej zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapiaty.

5. Zamavdaj^cy jest zobovd^zany zapiacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, b^d^ce przeckniotem z^dania, o ktorym mowa w ust. 2, jezeU Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc faktur^ VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzaj^cymi wykonanie i odbior robot, dostaw, uslug, a Wykonawca nie zlozy
w trybie okreslonym w ust. 3 uwag, o ktorych mowa w ust. 7, wykazuj^cych niezasadnosc

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

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

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

8. Zamawiaj^cy jest uprawniony do odst^ienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego Wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i wykaze niezasadnosc takiej platnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykaz^ zasadnosd takiej platnosci.

9. Zamawiaj^cy moze dokonac bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i potwierdzi zasadnosc

takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykaz^ zasadnosc takiej platnosci.

10. Podstaw^ platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub

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

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

przedstawiona Zamawiaj^cemu wraz z potwierdzon^ za zgodnosc z oryginalem kopiq, protokolu

odbioru przez Wykonawcy lub Podwykonawcy robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbiom

dostaw lub uslug.

11. Bezposrednia platnosc dokonywana przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bydzie obejmowac wyl^cznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu

opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy i bydzie

dotyczyc wyl^cznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj^cego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub

uslug.

12. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci do depozytu
s^dowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przysluguj^cej Wykonawcy od Zamawiaj^cego
z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajq,cej dokonanej platnosci.

13. Zamawiajq,cy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przez Zamawiaj^cegb uznania platnosci bezposredniej za uzasadnion^.

14. Zamawiaj^cy moze zlozyc do depozytu s^dowego kwot^ potrzebnq, na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub d^pego^^dwykonawcy w przypadku zasadniczych w^tpliwosci co do wysokosci
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15.

16.

17.

naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu plataosc nalezy si^, co uznaje si? za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie obj^tym zdeponowan^ kwot% zobowi^zania Zama\viaj^cego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnosc Zamawiaj^cego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnosci bezposrednich ,za wykonanie robot budowlanych jest ograniGZona wyi^cznie do wysokosci
kwoty nalezno?ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikaj^cej z niniejszej umowy.
W przypadku roznic w cenach jednbstkowych za wykonane roboty pomi^dzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umow^ o podwykonawstwp a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejsz^ umow^
Zamawiaj^cy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niegp faktury VAT lub rachunku wyl^cznie kwot? naleznq^ na podstawie cen jednostkowych
okreslonych niniejszq, umowq,.

Koniecznosc wielokromego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaplat na sum? wigksz^ niz 5% wartosci
umowy moze stanowic podstaw? do tozwi^zania umowy w sprawie zamowienia pubHcznego przez
Zamawiaj^cego oraz naliczenia katy umownej, o ktorej mowa w §12 ust.1 Ut.a umowy.
Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowieh publicznych nie naruszaj^ praw i obowiq^zkow
Zamawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikaj^cych z przepisow
art. 64T ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§10

Zabezpieczenie nale^^ego wykonania umowy
1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl,

CO stanowi 10 % ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 2/pn/2019. -
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie; ;

2. W trakcie reaUzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien pubHcznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ciqgiosci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiqzany jest

poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana fPrmy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowieh

publicznych. Zamawiaj^cenau przysluguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia licz^c

od dnia podpisatiia protokol'u kohcowego. Pozostal^ czgsc zabezpieczenia (dp 30%) Zamawiaj^cy

obowiqzany jest zwrodc Wykpnawcy nie ppzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r^kojmi za wady.
4. W okresach przysluguj^cych Zamawiajj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz^sci), Zamawiaj^cy nie

moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^ienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajq^ce roszczenie wyst^ilo w okresie waznosci
zabezpieczenia.

§11

Gwatancja i t^kojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowieckialny wzglgdem Zamawiaj^cego za przygotowanie i wykonanie caiosci
robot b^d^cych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca udziela - miesi^cznej /tu t^staniepodana lic^ha mesigcy t^odnie \ t^aoferowancipr^ef^

Wjkonawci w oferde ^ospnej w t^mowieniu nr 2lpnl2019l gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu
zamowienia, tj. na wykonane roboty budowlane, a takze na pozostale elementy zamowienia, ktore
mozna obj^c gwarancjq. i r^kojmiq. za wady, na warunkach okredonych w niniejszej umowie.

A
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Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpocayna si? od dnia podpisania ptotokotu odbiom robot
budowlanych, konczy zas wraz z uplywem udzielonego okresu gwarancji i r^kojmi za wady licz^c od
dnia podpisania ptotokotu kodcowego.

3. Wykonawca zobowistzuje si? do bezptatnego usuni?cia w ramach udzielonej gwarancji wad fizycznych
(naprawa) lub do bezpiatnego dostacczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawni% si?
w okresie udzielonej gwarancji. Termin konkretnej naprawy lub wymiany kazdorazowo zostanie
wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiajjtcego.

4. Wszelkie koszty zwi^zane z wymianq, lub naprawy (w szczegolnosci koszty robocizny, nlaterialow),
w tym z ewentualnym transportem, instalacj^ ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? wydac Zamawiaj^cemu najpozniej w dniu podpisania ptotokotu

odbiotu robot budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotycz^ce przedmiotu umowy.
Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mogq, bye sprzeczne z warunkami

gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwiq,zane

s^ postanowieniami niniejszej umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach

gwarancyjnych mog^ bye korzystniejsze od okreslonych w niniejszej umowie;

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone

w trakcie odbiom oraz za wady powstale po odbiorze w okresie r?kojmi za wady.

7. W przypadku wykrycia wady, Zamawiaj^cy zawiadomi o niniejszym pisemnie Wykonawc? w terminie

do 2 dni roboczych licz^c od daty ujawnienia wady, informujq^c jednoczesnie Wykonawc? o miejscu

i terminie ogl?dzin.

8. Zamawiaj^cy sporz^dzi protokdt z ogl^dziti, w ktorym stwierdzi istnienie wady oraz wskaie

Wykonawcy tetmih przeznaczony na jej usuni?cie. Protokol z ogl?dzin winien zostac podpisany
przez obie Strony. Usuni?cie wad zostanie stwierdzone przez Strony protokolamie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbiom lub w okresie r?kojmi za wady, wad przedmiotu

umowy, Zamawiaj^cemu przysiuguj^ nast?puj^ce uprawnienia, przy odpowiednim uw2gl?dnieniu

zasad opisanych powyzej:

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

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

wyznaczaj^c jednoczesnie termin do ich usuni?cia;

2) jezeli wady zostan^ ujawnione w toku czynnosci odbiorowych i nie nadaj^ si? do usuni?cia:

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

-  jezeli stwierdzone wady nie uniemozHwiaj^ uzytkowania przedmiotu odbiom zgodnie

z przeznaczeniem;

b) Zamawiaj^cy moze rozwi^zac umow? oraz naliczyc kar? umown^ w wysokosci okreslonej

w §12 ust.1 lit.a umowy lub za^zqdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczaj^,c

w tym celu odpowiedni termin - jezeU stwierdzone wady uniemozliwiaj^ uzytkowanie przedmiotu

odbiom zgodtiie z przeznaczeniem;

3) jezeli wady zostanq, ujawnione w okresie r?kojmi za wady i nadaj^ si? do usuni?cia, Wykonawca

usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

10. Zobowi^zania z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady zobowi^zuje si? realizowac Wykonawca.

11. Wszelkie zgloszenia (zawiadomienia) w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiaj£|,cegO b^dz

z tymlu r?kojmi za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy mog% bye skutecznie przekazane przez

Zamawiaj^cego za posrednictwem faksu na numer: lub poczty elektronicznej na adres e-mail:

Fakt otrzymania zgloszenia Wykonawca obowi^zany jest natychmiast potwierdzic
za posrednictwem faksu na numer Zamawiaj^cego: lub poczty elektronicznej na adres

e-mail Zamawiaj^cego: O kazdej zmianie numem faksu lub adresu poczty elektronicznej

Wykonawca jest zobowiq,zany niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego (na pismie lub faksem lub
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elektronicznie), pod rygorein uznania zgioszenia dokonanego na koritakty podane w zd.l za
skuteczne. -

12. Wszelkie kpszty w toku wykonywania zobowiqzan z tytulu gwarancji b^dz rekojmi za wady, w tym
zwi^zane z wymian^ lub naprawq, usuni^ciem wad (w szczegolnpsd koszty robocizny, materialow),
w tym z ewentualnym ;transpo£tem, instalacj^ ponosi Wykonawca.

§12

Katy.umowne

1. W przypadku mewykonania lub .nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zuje si?

zapiacic Zamawiaj^cemu hast?puj^c^ kar? lunown^:

a) w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okredpnego w §7 ustl umowy, jezeli Zamawiaj^cy rozwi^ze
umow? z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniaj^ce rozwi^zanie

umowy rozumiec nalezy raz^ce ndaiszenie postanowien umowy przez Wykonawc?; za raz^ce

namszenie postanowien umowy w szczegolnosci moze zostac uznana kpniecznosc wielokrotnego, tj-

wi?cej niz dwukrotnego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajacego lub koniecznosc dokonatoia takiej zaplaty przez Zamawiajacego

na sum? wi?ksza, niz 5% wynagrodzenia umowy okredonego w §7 ustl umowy;

: b) w wysokosci 500,00 ztetych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wynikajacego z §3

ustl umowy. Jezeli opoznienie przekroczy 10 dni Zamawiajacy zastrzega sobie tnozliwosc

skorzystaiua z prawa do ' rozyd^zania umb\^^ oraz naliczenia dodatkowo kary umownej okreslonej
w ust. 1 lita;

c) w wysokosci, 100,00 ztotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do ktoregokolwiek z terminow

w ramach gwarancji lub. r?kpjmi za;wady, wyznaczpnego Wykonawcy na podstawie §11 niniejsZej

umowy;

d) w wysokosci 300j00 zl za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminbwej zaplaty -wynagrodzenia

naleznego podwykpnawcom lub dalszym podwykonawcoin;

e) ,w -wysokosci 100,00. zt za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

Q  w -wysokosci, 100,00 zl za kazdy przypadek nieprzedlozenia pos-wiadczonej za zgpdnosc-
z Oryginaleni kopii umo-wy p podwykonawstwo lub jej zmiany;

^ w -wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek braku zmiariy umowy o pod-wykoUawstwo w zakresie.
terminu zaplaty (§2.ust.ll) -wymaganej przez Zamawiajacego;

h) w -wysokosci. 50O,OO zl za kazdy przypadek dopuszczenia do -wykonywania robot budowlanych
. obj?tych przedmiotein umowy innego podmiotu niz WykPnawca lub zaakceptowany przez

Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich -wykonania zgodnie z zasadami okreslonyrni:

umowa;

i) w -wysokosci 200,00 zt za kazdy dzieii niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? danej psoby .

wykonujacej czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa -wymaga zatrudnienia na podstawie

ump-wyp prac? w rozuinieniu kodeksu pracy;
j) w -wysokosci 100,00 zl za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,

o ktorych mowa w §3 ust.l2 lit. a, b lub c, badz za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie

-wyjasnien, o ktorych mowa w §3 ust.l2 litd;

2. . W przypadku, gdy -wysokosc naliczohych kar umo-wnych z tytulpw, o ktorych mowa -vv ust.l lit. b-j
osiajgnie ,5%, -wynagrodzenia brutto umo-wy, o ktorym mowa w. §7 ustl pmowy, Zama-wiajacy jest •

upra-wniony do tozwiazania umov^ oraz naliczenia dodatko-wo ka^ umo-wnej -w -wysokosci
okreslonej w ust. 1 lit a.
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3. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dor^czenia Stronie wezwania
do zapiaty. W razie opoznienia z zapiat^ kary umownej Strpna- uprawniona do otfzymania kaiy
umownej moZe ZH.dac odsefek ustawowych za kazdy dzien opoznienia. W razie opoznienia w zaplacie
kary, Zamawiaja^cy moze potr^eic naleznq, mu kar?, jak rowniez nalezhe mu odsetki od kary, z dowolnej
naleznosd Wykonawcy, jak^ ma on w stosunku do Zama^aj^cego (w ■ tym w szczegolnosci
z wynagrpdzenia).

4. Zaplata kary przez Wykpnawcp lub potr^cenie przez Zamawiaj^cego kwoty kary z piatnosci rialeznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowi^zku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowi^zan wynikaj^cycli z umowy.

5. W sytuacjach opisanych w ust.l lit. e,f,g Zaniawiajq,cy nalicza kar? umown^ oraz \*yznacza Wykonawcy
dodatko\^ termin do przedlozenia -wymaganycii dokunientow lub do dokonania wynaaganej zmiany.
W przypadku riieprzedlozenia dpkumentow lub niedokonania zmiany w wyznaczonym terminie
Zamawiaj^cy po raz kblejny nalicza kaiy umowne zgodnie z ust.l lit. e,f,g.

6. W przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objptych przedmiotem umowy

mnego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiaj^cego podwykopawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okredonymi umow^ Zamawiaj^cy nalicza k^p
umownq, Zgodnie z ust.l lit. h oraz wzywa Wykonawcp do usuni^cia takiego podmiotu w wyznaczonym
terminie. W przypadku nieusunipcia w tym terminie Zamawiaj^cy nalicza ponownie kar? umownq,

zgodnie z ust.l lit. h oraz ponownie wzywa Wykonawc? do usunipcia.
7.. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochbckenia odszkodowania uzupelniaj^cego, w przypadku, gdy

Zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistniaiej szkody.

8. Rozwi^zanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nast?puje z chwil% Zlozenia

Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwi^zaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwi^zania
umowy. W przypadku rozwiq.zania umowy Zama^aj^cy zachowuje prawo do roszczen z tytulu
gwarancji i rekojmi za wady do prac dotychczas wykonanych.

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

umownych.

IG. W przypadku zbiegu podstaw do rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej okre^pnej w ust. 1

lita niniejszego paragrafu, Zamawiaj^cy moze skorzystac tylko z jednej podstawy do; naliczenia kary
z tytulu rozwiazania umowy.

§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale po stronie Zamawiajacego, jego pracownikow

lub psob trzecich w zwiazku z realizacja umowy. W terminie do 3 dni licZac od dnia zawatcia umowy

Wykonawca obowiazany jest przedstawic Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy zawarcie

ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosd cywilnej z. tytulu prowadzonej dzialalnosci i.posiadanego

mienia; OC winno zawierac rozszerzenie OC za pod^konawcow, jezeli Wykonawca bgdzie korzystal

. z podwykonawcow przy realizacji zamowienia.

§14

Umowa o zachowaniu poufhosci w NFZ

1. Osoby biorace udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, ospby po stronie Wykonawcy

nadzorujace umpw^, a takze inajace bezposredni dpst^p do urzadzen, pomieszczen ZamawiajacegP

w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowiazan z tytulu gwarancji

i r^kojmi za wady, zobowiazane sa do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dptyczacych

ZamawiajacegP, w tym technicznych, finansowych, handlpwych, prawnych i prganizacyjuydi, danych

osobp'^ch podstawowych, jak i wrazUwych, uzyskanych w; trakcie realizacji umowy niezaleznie od forni j

pfzekazania tych informacji oraz ich zrddla. Wykonawca odpowiada za dpchowanie tajemnicy rpwrnez:'
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przez psoby i podmioty, ktorymi posiuguje sig wykonuj^c obowi^zki wynikaj^ce z niniejszej umpwy

(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powjraszych nakazow spoczywa na Wykona\^cy.

Powyzsze.kwestie .uszczegoiawia zaw^ta w dniu dzisiejsZym ppmigdzy Stronami Umowa o zaGhowaniu

poufnosci w NRZ stanowiaca zatacznik nt 3 do niniejszej umowy.

2. Ujawnienie informacji poufinej, a~ takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiiizaniu do zachowania

.  poufinosci, o ktprym mowa w Umowie o zachowaiiiu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zachodz^

przeslanki do ziozenia takiegp osviiadcZenia, uprawnia Zama\viajq,cego do. naliczenia Wykonawcy kaiy

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

. powiadpmienia stOsownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

stanowi zai^cznik do Umowy p zachowaniu poufnpsci w NFZ.

3. psoby po strohie Zamawiaj^Cego zobowi^zane sq, dp zachowania w tajemnicy infomaacji zastrzezonych

przez Wykonawcg jakp tajeninica przedsigbiorstwa praz danych osobpwych w granicach przewidzianyCh

w Obowi^zuj^cych ptzepisach, uzyskanych w trakcie reaUzacji umowy mezaleznie od^form przekazania

tych informacji oraz ich zrodia.

^  §15 . ■ , ■
Postano'mehia koncowe

.11 Umowa niniejsza zostaia-zawarta w Wyniku .udzielenia zamowienia.pubUcztiegowtrybie przetargu

niepgraniczonego, zgpdnie z ustaw^ z.dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieh publicznych.

2. .Kazdofazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy wyniagac bgdzie formy pisemriej pod .rygorem

niewaznosci, z uwzglgdnieniem xv^'^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.

3. PrZez dni, o ktorych niowa w niniejszej umpwie, rialezy rozumiec dni kalendarz.oWe. Przez dni

robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku do pi^tku, za

wyj^tkiem przypadaj^cych na nie.dni ustawowo wolnych od pracy.
4. W sprawach nieuregUlowanych w niniejszej umowie stosuje sig prZepisy Prawa zamowieh publicznych

Oraz.Kodeksu;cywilnego. .

5. Sprawy spome bgd^ rozpatrywane przez S%d wlasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego (Kato-^ce).
6: Umpwg niniejsza sporz^^ono w trzech jednobrzmiq^cych egzemplarzach, z czego jedeh egzemplarz

.  otrzymuje Wykonawcaj dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

ZAMAVf^J4CY WYKONAWCA

.jC^

A

Kama
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrpwia - 6l^skim Oddziatem Wojewodzkim z siedzib^
w Katowicaeh przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym ppzez:

- ̂l^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala: na podstawie pelnomocnictwa nr

z dnia

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

z siedzib^ w , adres: wpisanym do

prowadzonego przez pod numerem

/jezeli dotyczy/,

NIP: REGON: vvysokosc kapitalu zaktadpwego: /jezeli

dotyczy/,

w Imieniu ktorego dziata:

-  , zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nastppuj^cej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia ktorej przedmiotem jest

robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku

delegatury 60W NFZ w Czpstochowie przy ul. Czartoryskiego 28, zwanej dalej „umow^
podstawowq", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych udostppnianych

wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiaj^, co nastppuje:

§1

llekroc w ninlejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczaj^ one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane

w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dzialalnpsci Zamawiaj^cego lub

przedsipwzipc Zamawiajqcego zwi^zanych z realizacji umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomipdzy przedstawicielami Stron w zwi^zku z

realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiajicego, ktore zostaly utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowii Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia si

powszechnie znane lub jawne.

§2
1. Z uwagi na udostppnjanie 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 odpowiednjego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanych Informacji Poufnych w czasle, gdy znajduj^ si^ one w posiadaniu

Wykonawcy:

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyf^cznie osobom bior^cym udziaf

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te

niezb^dne dia prawidtowej realizacji umowy podstawowej;

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

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

pouczenia ich w sprawie traktowania tych Informacji jako poufnych oraz odebrahia

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

poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych

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

na takp czynnosc pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie

niezbpdne w zwipzku z realizacjq umowy podstawowej. Zamawiajpcy zobowiqzuje

sip do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej

osobom biorpcym udzial w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,

ktore okazq upowaznienie Zamawiajpcemu do udzialu w realizacji umowy

podstawowej;

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

niezwtocznego zwrocenia Zamawiajqcemu lub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materialow zawierajpcych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami bpdpcymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia

materiatow winien uzyskac pisemny akceptacjp Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcp obowipzkow dotyczpcych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiajpcemu

karp umownp w wysokosci 5.000,00 ztotych /stownie: pipe tysipcy 00/100 ztotych/

za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na zpdanie Zamawiajpcego,

wterminie do 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania do zaptety kary umowhej.

3. Osoby bior^ce udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy

(niniejsze obejmuje wszelkie osoby wystppuj^ce po stronie Wykonawcy, w tym

rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny zfozyc oswiadczenie

zobowipzuj^ce ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedlug wzoru

okreslonego w zal^czniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia

Wykonawca zobowipzuje sip ztozyc Zamawiajpcemu przed przystppieniem do

faktycznej realizacji umowy podstawowej przez danp osobp. Obowipzek powyzszy
dotyczy w rownym stopniu osob wykonujpcych czynnosci zwipzane z wypetnianiem
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zobowiqzah Wykonawcy z tytutu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy

podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiaj^cemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

Wykonawca zapteci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej kwot§ 1.000,00 ztotych

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

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

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

wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w §7 ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,

odszkodowania za zawinione wytqcznie przez Wykonawcy ujawnienie Informacji

Poufnych, w wysokosci przewyzszajgcej kar§ umown^, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Strong poszkodowan^ z tego tytutu, przekracza wysokosc kary

umownej, o ktorej mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajqcego przez caty

czas tnwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasni^ciu,

a  takze w okresie gwarancji i r^kojmi, bez wzgl^du na podstaw^ prawnq

(tak kontraktow^, jak i deliktow^) i przyczyn^ tej odpowiedzialnosci, ograniczpna jest

do szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wytqczenie odpowiedzialnosci nie.obejmuje:

a) przypadkow wyrz^dzenia szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzglpdnie obowiqzuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub daisi Podwykonawcy winni

zostac zobowigzani przez Wykonawcp do przestrzegania zobowi^zah wynikajqcych

z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych

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

prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowiqzany na mocy prawa lub wezwania s^du bqdz

innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych,

niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiaj^cego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na nriocy obowiqzuj^cych przepisow prawa, wezwania sqdu

lub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, bpdzie

uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyt^cznie w zakresie wymaganym

prawem oraz zobowiqzany do podjpcia wszelkich uzasadnionych srodkow majgcych

na celu upe^wnienie sip, ze Informacje Poufne sp traktowane jako poufne.
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§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy

przez swoich pracownikdw b^qdz inne osoby, ktore b^d^ zaangazowane w proces

realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow).

§5
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowi^zywania umowy podstawowej, z tym

ze zobowiqzanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacjl Poufnych

1 odpowiedzialnosc z tego tytulu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej

umowy oraz umowy podstawowej, nie wyt^czaj^c okresu gwarancji i r^kojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgod? na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia

zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiajqcego lub od niego

uzyskanych.

§7

1. Strony poddaj^ pod rozstrzygni^cie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzgl^du na siedzib^ Zamawiajqcego s^dowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieureguiowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywiinego oraz inne obowi^zuj^ce przepisy

prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

Zat^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowiqzaniu do zachowania

poufnosci, ktore stanowi jej integraln^ cz^sc.

§10

Niniejsza umowa sporz^dzona zostala w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach,

z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca.
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Zatacznik do Umowv o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi§ i nazwisko)

(nrPESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowicizaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentuj^c w dniu Wykonawc^ podpzas

realizacji umowy na robotp budowlan^ - prace remontowe na poddaszu i klatee

schodpwej budynku delegatufy $0W NFZ w Czpstochowie przy ul. Gzartoryskiego 28,
z uwagi na udostppnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuje sip do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas

realizacji umowy ppdstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaleznie od formy,

w jakiej zostaiy mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wyi^cznie w celu realizacji umowy.

Wyrazam zgodp na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ninlejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwipzane z realizacji

umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis
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Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:

* w zaieznosci od sytuacji wybrac albo pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i usiug.

2) prowadzi do powstania u Zamawiajqcego obowlqzku podatkowegO zgodnie

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

ponizej:

a) nazw^ (rodzaj) towaru lub ustugl, ktorych dostawa iub swiadczenie b^dzie

prowadzic do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug:

b) wartosc towaru lub ustugi, o ktorym mowa pod iit.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 zamawiaj^cego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiaj^cy 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 oferty,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowi^zku podatkowego, wskazuj^c nazwg (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bgdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuj^cich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje sig, it obowigzek doiiczania wartosci podatku VATpiaconego przez
Zamawiajgcego do oferty WykOnawcy (wartosci netto) cigzyna Zamawiajgcym w przypadku, np.:
- wewngtrzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zaigczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objgte
mechanizmem odwroconego obcigzenia (dot. teiefondw komorkowych, w tym smartfonow oraz
komputerow przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, iaptopy, a takze urzgdzenia wystgpujgce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wigze sig anaiogiczny obowigzek doiiczenia przez
Zamawiajgcego przy porownywaniu cen ofertowych podatku VA T.

Imie i nazwisko upetnomocnionego przedstawlclela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 2/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w aft. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykoriawca:

Nazwa /Fitma:

Adtes:

AKTUALNE OSWTADGZENIE, b ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt I pzp

Na potrzeby postepowania o. udzielenie zamowienia publicznego pfowadzonego prZez Narbdowy

Fundusz Zdiowia Sl^ski Oddziai Wojewodzki pn. robota budowlana - prace remontowe lia poddaszu

i klatce schodowej budynku delegatury SOW NFZ w Cz^stochowie pirzy ul. Gzaftoiyskiego 28,

oswiadczam, CO nastgpuje: ■_

I. OSWIADCZRNIR DOTYCZACE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania zgodnie ze stanem ptawnym i. faktycznym dotycz^cym
Wykonawcy: -

A. .Oswiadczam, ie nie pbdlegam wykluczeniu z pbst?powania na podsta^\de,art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy,Prawo zamowien publicznycH.

B. pswiadczani, ze, zachpdzq, w stbsunku do mtiie podstawy wykluczenia z post^powania na
podstawie art. ustawy Prawo zanaowien publicznych
i3^kluct(enia sposrod^^mienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23

liwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podsta\we art. ,24 ust. 1
pkt 13 i 14. ofaz , 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze ppdjete przez niego srodki
wystarczaj^ce do wykazania .jego rzetelnosci, w szczegplnosci udowpdnic naprawienie szkody wyrz^dzonej -
przest^pstwem lub. przest^pstwem skarbowym, zadPscucZynienie pieni^zne za doznan% krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce .Wj^asnienie stanu, faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania
oraz podjgcie konkretnych srodkpw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktpre s^ odpbwiednie dla
zapobiegania dalsz^m przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidiowemu post^pbVariiu"
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp riie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, byd^cego.pbdtiuofem



Nr zamowienia: 2/pn/2G19 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

zbiorowyni, orzeczqno prawomocnym -w^okiem s^du zakaz ubiegama si? o udzielenie zamowienia oraz
nie upiyri^i okre^ony w tym Wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

Z uwa^ na przepis art. 24 listS pzp^ jednoczesnie, oswiadczam, ze w zwi^zku Z podstaw^ wyiduczenia,

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

zarnpwien pubUcznych, podj^ierh riast?puj^ce srodM haprawcze:

2) Os'madczam, iz speiniam warunek udzialu w post?powaniu okreslbny przez Zamawiaj^cego w pkt V
pkt 1 ppkt 2 SIWZ, tj. dqtycz^cy zdolnbsci zawddowej ̂qsiadania wymaganego doswiadczenia).

Wykonawca winien spelnic warunek - dotycz^cy zdblnosci zawbdowej (doswiadczenia) polegaj^cy na
nalezytym .wykonaniu nie wczesniej mz w okresie ostatnich 5 lat przed upl)^em terminu skladania ofert, a
jezeli. okres- prowadzenia dziaialnpsei jest krotszy . - w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) foboty
budowlanej. (zakonczonej) zdefirjiowanej w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, o wartosd co najmniej 50.000,00 zi
brutto. .. .

Szczegoiy dotycz^ce waninku udziaiu w post?pow;aniu bpisuje SIWZ.

II. OSWIADCZENIE pOTYCZACE PODMIOTtr. NA KT6rEGO ZASOBY POWOLUTE SI^

WYKONAWCA *

♦jezeU nie dotyczy Wykonawcy nalezy wyfaeslid liib wpisac „Nie dptyczy"
Oswiadczam, ze w celu wykazania. speiniania waninku udziaiu w post?powaniu okredonego przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ polegam na zdplnosci zawodowej (posiadanie wymaganego
doswiadczenia) nast?puj^cego podmiotu/podmiotow:

Lp, Nazwa/fitma oraz
adtes ppdmibtu

REGON/
PESEL
/w zaleznosd od
ppdmiotu/

KRS/CEIDG
/w Zaleznosci od
podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powotuje. si? na zdolnosc
zawodow^ podmiotu

.  -

2



Nrzamowienia: 2/pn/2019 wzor oswiadczenia, o ktorym mpwa vy art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Oswiadczatn, ze w. stosunku do ww. podnuotu/poclmiotow, na ktorych zdolnpsc zawodow^

(doswiadczenie) powoluj? sig w niniejszym postgpowaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia

z postepbwania o udzielenie- zarnowienia, o ktorych mowa w aft. 24 ust.1 pkt 13-22 pzp, oraz,

ze podtniot/podmioty te spelniaj^ w zakresie, w jakim powoluje si? ria ich zasbby (zdolnbsc zawbdow^,
warunek udzialu w post^pbwaniu.

Imi^ i naz^sko upetnomqcnionego ptzedstawiciela Wykoiiawcy:

Data podpis

Cl .

f\



Nr zamowienia: 2/pn/2019 - wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

O^WIADCZENIE o przynale^no^ci albo braku przwalezng^ci
DO TEJ SAMEJ GRlJPY KAPITAEOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykbnawca przekazuje, Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dliia

zamieszczenia ha strpnie intemetowej; (www.nfz-kato\dce.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp. ' ' ' ' .

Oswiadczenie dolyczy przynaleznpsci klbo braku przynaleznosci do tej sarnej gmpy kaipitalowej z innym

Wykpnawc^ lub Wykonawcanii, ktotzy zipzyli pferty w nihiejszym ppst^powaniu.

Przez gfup^ kapitatow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16;02.2007 r. o ochrpnie konkurencji

i kpnsumentow (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.798) - nalezy rozumiec wszystkich przedsigbiorcow, ktorzy

kontroiowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rowniez tego
przedsi^biofc?.

Na podstawie informacji zamieszczpnej przez Zamawiaj^cegp na. strPnie intemetowej www.nfz-

katowice.pl o Wykonawcach, ktdrzy zlozyli Pferty w post^powahiu na robotg blidpwlan^ - prace

remontowe na poddaszu i klatce schodowej budyniku delegatury SQW NFZ w Cz^stochpwie przy
til. Czartorysldegp 28,

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej gtupy kapitalowej, o ktorej mpw;a

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. * .

II. oswiadczam, iz nalez(^ do tej satnej gttipy kapitalowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 usta^^ Prawo zamdwien publicznych.

♦naleiy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca.wraz ze zlozeniem oswiadczetiia moze przedstawic dowody,
ze powiqzania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do zaklocenia^ konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zamowienia.

Imif i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpiis



Nr zamowienia; 2/pn/2019 zatqcznik do SIWZ

tEKST ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUOOWNICTWA

Z DNIA 13.07.2001 r. W SPRAWIE METOD KOSZTORYSOWANIA OBIEKTOW I ROBOT

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

*zr6dto: tegaHs CH.Beck

/



Dziennik Ustaw NrSO — 5925 — Poz. 866 i 867

§ 9. W terminie 3 miesifcy qd dnia wej^cia w zycie
rozporzqdzenia jednostki orgahizacyjne zainterespwa-
ne udziatem wtworzeniu systemu dziatajqce naterehie
gminy, powiatu, wojewddztyya lub na obszarze catego
kraju jDrzekazq odpowiednio do starosty, riiarszatka
wojewddztwa, wojewcdy lub Gtpwnegp Geddety Kra

ju informacje o zatozonych i funkcicnuiqcych syste-
mach informacji o terenie wykorzystujqcych dane obli^
gatcryjne, o ktdrych mowa w § 1 ust. 1.

§ 10. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnegc i Budownictwa:
J. Kropiwnicki

867

ROZPORZADZENIE MjNiSTRA ROZWOJU REGIOIMALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 13 iipca 2001 r.

w sprawie metod kosztorysowania oblektdw I robbt budowlanych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442,
z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348
i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z 2000 r, N r 12, poz. 136, N r 62, poz. 718, N r 73, poz. 852
i Nr 120, poz. 1268) zarzqdza sip, co nast@pu]e:

§1.1. Rozporzadzenie okre§!a jednolite dia wszyst-
kich jednostek gospodarczych metody kosztorysowa
nia obiektdw i robdt budowlanych, wtyrh rodzaje kosz-
torysdw i podstawy ich sporz^dzania.

2. Rozporzadzenie stosuje sie do kosztorysdw sta-
nowiqcych kalkuiacJe cen na obiekty i roboty budowla-
ne, opracowywanych przez wykonawcdw robdt na za-
danie zamawiajacego.

3. Rozporzadzenia nie stosuje sip przy sporzadza-
niu kosztorysdw:

1) opracowywanych na etapach poprzedzajacych
opracowanie dokumentacji projeldowej,

2) dotyczacych obiektow i robot wykonywanych w ra-
mach eksportu budownictwa,

3) dotyczacych obiektdw i robot wykonywanych na
podstawie umdw miedzynarodowych.

§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okre§lenia oznaczaja:

1) katalogi — publikacje zawierajace jednostkowe na-
ktady rzeczowe,

2) jednostkowe naktady rzeczowe — naktady rzeczo
we czynnikdw produkcji: robocizny (n^), materia-
tow (n ) oraz pracy sprzqtu i irodkow transportu
technologicznego (Og), ujete w katalogach lub usta-
lone na podstawie anaiizy indywidualnej,

3) dokumentacja projektowa — wymagany odrqbny-
mi przepisami projekt budowlany wraz z opisami
i rysunkami niezbednyitii do realizacji robdt, w ra-
zie potrzeby uzupetniony szczegdtowymi projekta-

^ a

mi, lub opis zawierajacy okre§lenie rodzaju, zakre-
su i standardu wykohania robdt, wynikajacy z in-
wentaryzacji lub protokotu typowania robot,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory
wymagah w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, obejmujace w szczegdinosci wyrha-
gania w zakresie \^asciwo§ci materiatow, wyma-
gania dotyczace sposdbu wykonania i oceny pra-
widfowodci wykonania poszczegolnych robdt,
okre§lenie zakresu prac, ktdre powinny bye ujqte
w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru,
wskazanie podstaw okre§lajacych zasady przed-
miarowania, a w przypadku braku podstaw — opis
zasad przedmiarowania,

5) zatozenia wyjdciowe do kosztorysowania — ustalo-
ne przez zamawiajacego dane techniczne, techno-
logiczne i organizacyjne nieokreslone w dokumen
tacji projektowej i specyfikacji technicznej wykona
nia i odbioru robdt budowlanych, a majace wplyw
na wysok6§c ceny kosztorysowej, oraz ustalone
przez zamawiajacego wymagania dotyczace me
tod i podstaw opracowania kosztorysu, w szczegdl-
no§ci w zakresie formuty kalkulacyjnej oraz pod
staw ustalania cen jednostkowych lub jednostko-
wych naktaddw rzeczowych i podstaw cenowych,

6) dane wyjsciowe do kosztorysowania — uzgodnio-
ne, w formie protokotu, migdzy wykonawca i za-
mawiajacym dane techniczne, technologiczne i or
ganizacyjne oraz inne niezbqdne do kalkulacji kosz
torysowej ustalenia dotyczace metody kalkulacji,
formuty kalkulacyjnej oraz podstaw ustalenia cen
jednostkowych lub jednostkowych naktaddw rze
czowych i podstaw cenowych,

7) przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zesta-
wienie planowanych robdt w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie
podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robdt
lub szczegdtowy opis robdt obejmujacy wyszcze-
gdlnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres
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rob6t, sporz^dzone przed wykonaniem robdt na
podstawie dokumentacji.prdjektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rpbdt,

8) obmiar robot — opracowanie obejmuj^ce zakres
okre^lony w pkt 1, sporzqdzone po wykonaniu ro
bot na podstawie ksi@gi obmiaru,

9) koszty po^rednie — sktadnik kalkulacyjny ceny
kosztorysowej, uwzglfdniaj^cy nieuj§te w kosz-
tach bezpoSrednich koszty zaiiczane zgodnie z od-
rpbnymi przepisami dp kosztdw uzyskania przy-
choddw, w szczegdinpsci kpszty ogolne budowy
oraz koszty zarz^du.

§ 3. Kosztorysy opracowuj'e sip metodp kalkuiacji
uproszczonej lub szczegdtowej.

§ 4.1. Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu
ceny kosztorysowej Jako sumy iloczyndw ustalonych
jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych,
z uwzglpdnieniem podatku od towardw i ustug (VAT) —
wedtug formuty:

C, = EL*Cj + Pv
gdzie:
C|( — oznacza cenp kosztorysowp,
L — oznacza liczby ustalonych jednostek przedmia

rowych,
Cj — oznacza ceny jednostkowe dia ustalonych jed

nostek przedmiarowych,
Py — oznacza podatek od towarow i usfug (VAT).

2. W zaieznosci od ustalonych jednostek przedmia
rowych kaikulacjp uproszczonp stosuje sip przy uzyciu
nastppujpcych rodzajow cen jednostkowych:

1) robdt,

2) asortymentow robot,

3) czp^ci obiektdw,

4) obiektdw.

3. W przypadku braku w zatozeniach lub danych
wyjdciowych (jstaleh dotyczqcych odrpbnej — poza ce-
np jednostkowp — kalkuiacji szczegdtowej wyszczegdl-
nionych elementdw kosztow, cena jednostkowa
uwzglpdnia wszystkie koszty robocizny, mdteriafow,
pracy sprzptu i srodkdw transportu technolpgicznego
niezbpdnych do wykonania robot objptych danp jed-
nostkp przedmiarowp oraz koszty podrednie i zysk.

4. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkuiacji
uproszczonej nie uwzglpdniajp podatku od towarow
i ustug (VAT).

§ 5.1. Kalkulacja szczegdtowa polega na obliczeniu
ceny kosztorysowej jako sumy iloczynpw: ilosci ustalo
nych jednostek przedmiarowych, jednostkowych na-
ktaddw rzeczovyych i ich cen oraz dollczonych odpo-
wiednio kosztdw materiatdw pomocniczych nieobjp-
tych naktadarhi rzeczpwymi, kosztdw po^rednich i zy-
sku, z uwzglpdnieriiem podatku od towardw i ustug —
wedtug formuty:

gdzie:

n  —

c  —

C,^ = E L * (n * c + Kpj + Zj) + Py

lub

C|^ = E (L * n * c) + Kp + Z + Py

oznacza cenp kosztorysowp,
oznacza ilodc ustalonych jednostek przedmia
rowych,
oznacza jednostkowe naktady rzeczowe: robo-
cizny — n^, materiatdw — n^, pracy sprzptu
i Srodkdw transportu technologicznego — Og,
oznacza ceny jednostkowe czynnikdw pro-
dukcji obejmujpce: godzinowp stawkp roboci-
zny kosztorysowej — C^, ceny jednostkowe
materiatdw — C^, ceny jednostkowe maszy-
hogodziny pracy sprzptu i srodkdw transpor
tu technologicznego — Cg,

n * c — oznacza koszty bezpodrednie na jednostkp
przedmiarowp obliczohe wg wzoru:
n * c = En, * C, + E(n„, * + Mpj) + En^ * Cg

Mpj — oznacza koszty materiatdw pomocniczych na
jednostkp przedmiarowp,

Kp — oznacza koszty posrednie,
Kpj — oznacza koszty posrednie na jednostkp przed-

miarowp,
Z  — oznacza zysk kalkulacyjny,
Zj — oznacza zysk kalkulacyjny na jednostkp przed-

miarowp,
oznacza podatek od towardw i ustug (VAT).Pw — (

2. Koszty materiatdw pomocniczych oblicza sip ja
ko iloczyn wskaznika kosztdw materiatdw pomocni
czych i podstawy ich naliczania.

3. Koszty podrednie w kosztorysie oblicza sip jako
iloczyn wskaznika kosztdw podrednich i ustalonej pod
stawy naliczania lub ustala kwotowo na podstawie pre-
liminarza.

4. W kalkuiacji szczegdtowej ujmuje sip kpszty
wszystkich materiatdw, ktdre zgodnie z ustaleniami
stron sp uwzglpdniane w kosztorysie. Materiaty wytp-
czone z kosztorysu nie wchodzp w zakres ceny koszto
rysowej i sp rozliczane odrpbnie.

§ 6.1. Wzaleznodci od przeznaczenia nalezy postu-
giwad sip jednym z nastppujpcych rodzajdw kosztory-
sdw:

1) Ofertowym,

2) zamiennym,

3) powykonawczym.

2. Kosztorys ofertowy stanowi kalkulacjp ceny ofer-
ty i jest przygotowywany przez wykonawcp przed wy
konaniem robdt.

3. Kosztorys zamienny stanowi kalkulacjp dIa usta-
lenia zmiany ceny ustalpnej w umowie i jest przygoto
wywany przez wykonawcp po wykonaniu robdt jako
propozycja zmian kosztorysu ofertowegp z uwagi ha
zmiany pierwotnie przewidzianych ilodci jednostek
przedmiarowych.
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4. Kosztorys powykonawczy stanowi kalkulacj? dia
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykdnarie ro-
boty, w przypadku gdy nie jest opracowahy kosztotys
ofertoyvy, i jest sporz^dzany przez wykonawcg po wy-
konaniu robot.

§ 7. 1. Podstawy sporzqdzania kosztorysu oferto-
wego stanowi^:

1) dokumentacjja projektowa,

2) przedmiar robot,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych,

4) zatozenia wyj^ciowe—przy przetargowych trybach
udzielenia zamdwienia lub dans wyjsciowe do
kosztorysowania — przy bezprzetargowych try-
bach udzielenia zamdwienia,

5) ceny jednostkowe, o ktdrych mowa w § 4 ust. 2 —
dia kalkulacji uproszczone],

6) jednostkowe naktady rzeozowe zawarte w katalo-
gach lub ustalone na podstawie analizy indywidu-
alnej — dia kalkulacji szczegdtowej,

7) ceny jednostkowe czynnikdw produkcji {C^, C^, Cg)
oraz wskazniki kosztdw materiatdw pomocniczych,
kosztdw podrednich i narzutu zysku — die kalkula
cji szczegdtowej,

8) obowigzuj^ce na podstawie odr@bnych przepisdw
zasady obliczania podatku od towardw i ustug.

2. Podstawy sporz^dzania kosztorysu zamiennego
stanowig:

1) dokumentacja budowy — ksigga obmiaru i dzien
nik budowy,

2) kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych
lub jednostkowych naktaddw rzeczowych oraz cen
czynnikdw produkcji i wskaznikdw.

3. Podstawy sporz^dzania kosztorysu powykonaw-
czego stanowi^;

1) dokumentacja budowy, ktdra pbejmuje dokumen-
tacj§ projektowq, dziennik budowy i ksi§g§ obmia-
rdw, protokoty odbiordw czgiciowych i kortco-
wych, operaty geodezyjne, a w przypadku realiza-
cji obiektdw metodq montazu — takze dziennik
montazu,

2) protokdt danych wyjeciowych do kosztorysowania,

3) ceny jednostkowe, o ktdrych mowa w § 4 ust. 2,
okreeione zgodnie z ustaieniami w protokole da
nych wyjsciowych do kosztorysowania — w meto-
dzie uproszczonej,

4) jednostkowe naktady rzeozowe, ceny jednostkowe
czynnikdw produkcji, wskazniki kosztdw materia
tdw pomocniczych, kosztdw poerednich i narzutu
zysku okre^lone zgodnie z ustalenjami w protokole
dariych wyjsciowych do kosztoiysowania —w me-
todzie szczegdtowej,

5) obowi^zujgce na podstawie odr@bnych przepjsdw
zasady obliczania podatku od towardw i ustug.

5 8. 1. Ceny jednostkowe stosowane w kalkulacji
metodp uproszczonq ustala si§ na podstawie:

1) kalkulacji wtasnej wykonawcy robdt,

2) publikowanych informacji o cenach jednostko
wych,

3) dwustronnych negocjacji.

2. 0 wyborze rodzaju cen jednostkowych stosowa-
nych w kalkulacji oraz podstaw ich ustalania decydujq
postanowienia zatozed lub danych wyjsciowych do
kosztorysowania.

i 9. 1, Jednostkowe naktady rzeozowe robocizny
uj§te w katalogach lub obliczone na podstawie analizy
indywidualnej dkreslaj^ iioSci roboczogodzin dotyczq-
ce wszystkich czynnosci, ktdre sq wymienione w szcze-
gdtowych opisach robdt wyszczegdinionych pozycji
kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci po-
mocnicze.

2. Jednostkowe naktady rzeozowe materiatdw ujq-
te w katalogach lub obliczone na podstawie analiz in-
dywidualnych okreslajq ilosci wYszczegdlnionych ro-
dzajdw materiatdw, wyrobdw lub prefabrykatdvy nie-
zbqdnych do wykonania robdt objgtych wyszczegdl-
hionymi pozycjami kosztorysowymi, z uwzglqdnie-
niem ubytkdw i odpaddw w transporcie i w procesie
wbudowania.

3. Jednostkowe naktady rzeozowe pracy sprzqtu
i Srodkdw transportu technologicznego ujqte w katalo
gach lub obliczone na podstawie analizy indywidualnej
okresiajq iloSci maszynogodzin pracy wymienionych
jednostek sprzqtowych, niezbqdnych do wykonania ro
bdt objqtych wyszczegdinionymi pozycjami kosztory
sowymi, z uwzglqdnieniem przestojdw wynikajqcych
z procesu technologicznego.

§ 10. 1. Godzinowa stawka robocizny kosztoryso-
wej obejmuje wszystkie sktadniki zaiiczane do wyna
grodzenia oraz koszty pochodne rialiczane od wyna-
grodzed, a w szczegdInoSci:

1) ptace zasadnicze,

2) premie regulaminowe,

3) ptace dodatkowe (dodatki stazowe, inne dodatki re
gulaminowe),

4) ptace uzupetniajqce (wynagrodzenia za uriopy i in
ne ptatne nieobecnqsci, zasitki chorobowe, odpra-
wy emerytalne, nagrody jubileuszowe),

5) obligatoryjne obciqzenia ptac,

6) odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen socjal-
nych.

2. Ceny jednostkowe materiatdw przyjmuje si§ tqcz-
nie z kosztami zakupu, bez podatku od towardw i listug,
z wyjqtkiem przypadkdw, gdy wykonawca iub objqte
kosztorysem roboty sq zwolnione z tego podatku.
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3. Cena jednostkowa maszynogpdzinypracyjedno-
stek sprz§towych lub irodkow transportu technolo-
gicznego dbejmuje:

1) kos^otysowg ceh@ pracy jednostki sprz@towej lub
transportowej wraz z kosztami obstugi etatowej,

2) koszty jednorazowe, uwzglfdniajqce koszty prze-
wozu sprz§tu lub ̂ rodkbwtransportu z bazy na bu-
dow§ i z powrotem, montaz i demohtaz na miejscu
pracy albo przezbrojenie.

§ 11. 1. Ceny jedncstkowe czynnikdw produkoji
ustaia si$ na podstawie:

1) kalkuiacji wtasnej wykonawcy robot,

2) publikowanych informacji o cenach rynkowych
czynnikdw produkoji,

3) dwustronnych uzgodnieh.

2. 0 wyborze sposobu 1 podstawy ustalenia cen
jednostkowych czynnikow produkoji decydujq posta-
nowienia zatozeh iub danyoh wyj^oiowyoh do koszto-
rysowania.

§ 12. 1. Wskazniki kosztow materiatdw pomoonl-
ozyoh ustaia si@ na podstawie:

1) kataiogdw iub innyoh publikowanych informacji,

2) kalkuiacji wtasnej wykonawcy robot,

3) dwustronnych uzgodnieh.

2. Wskazniki kosztow poSrednich ustaia si@ na pod
stawie:

1) kalkuiacji wtasnej wykonawcy robdt,

2) publikowanych informacji,

3) dwustronnych uzgodnieh.

3. Zysk w kosztorysie przyjmuje si§ kwotowo lub
oblicza jako iloczyn wskaznika narzutu zysku i podsta
wy jego naliczania.

4. 0 sposobie kalkuiacji kqsztdw po^rednich i zy
sku, wysoko^ci wskaznikdw oraz podstawie naliczania
kosztdw posrednich 1 zysku decydujq postanowienia
zatozeh iub danych wyjsciowych do kosztorysowania.

§ 13.1. Kosztorys obejmuje:

1) strong tytutowq,

2) ogoing charakterystykg obiektu budowianego lub
robot budowlanych,

3) przedmiar lub obmiar robdt,

4) kalkulacjg metod^ uproszczong iub metodg szcze-
gdtowq,

5) zatgczniki do kosztorysu:

a) zatdzenia wyj^ciowe do kosztorysowania iub
protokdt danych wyjsciowych do kosztorysowa
nia.

b) wmiarg potrzeby, analizydotyczgce indywiduai-
negb ustaiania jednostkowych naktadbw rzeczo-
wych, kaikuiacje wtasne wykonawcy robot oraz
preliminarz kosztow poSrednich.

2. Strona tytutowa kosztorysu zawiera:

T) dkreSlenie rodzaju kosztorysu,

2) nazwg przedmiotu kosztorysowania,

3) okreSienie iokaiizacji budowy,

4) nazwg i adres zamawiajqcego,

5) nazwg i adres jednostki opracowujqcej kosztorys,
nazwiska z okreSleniem funkcji osbb, ktbre sporzg-
dzity kosztorys, oraz ich podpisy,

6) Ceng kosztorysowq,

7) datg opracowania kosztorysu,

8) nazwg jednostki, ktbra wykonuje roboty iub oferu-
je ich wykonanie,

9) ewentuainie kiauzuig o uzgodnieniu kosztorysu
przez zamawiajqcego i wykonawcg.

3. Ogbina charakterystyka obiektu iub robbt zawie
ra krotki opistechnicznywrazz istotnymi parametrami,
ktbre okreSlajg wielkosd obiektu iub zakres robot bu
dowlanych.

4. Przysporzgdzaniu przedmiaru lubobmiaru robbt
nalezy kierowab sig przyjgtymi zasadami obiiczania iio-
sci robot podanymi w katalpgach, innych ustaionych
przez strony pubiikacjach lub w specv^ikacjach tech-
nicznych wykonania i odbioru robbt.

5. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystgpujq-
cyw kalkuiacji szczegbtowej posiada swojg identyfika-
cjg w postaci podania podstawy jego ustalenia.

6. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone
w kosztorysie zaokr^gla sig do petnych groszy.

7. 0 ostatecznej formie i szczegbtowym zakresie
kosztorysu decyduje wodniesieniu do kosztorysu ofer-
towego zamawiajgcy—wzatozeniach wyjbciowych do
kosztorysowania, a w wypadku pozostatych rodzajbw
kosztorysbw — zamawiajqcy i wykonawca w wyniku
dwustronnych uzgodnieh — w protokoie danych wyj-
iciowych do kosztorysowania.

§ 14. Skutki kosztowe warunkbw wykonywania ro
bot odbiegaj^cych od przecigtnych uwzglgdnia sig
w kalkuiacji uproszczonej w cenach jednostkowych,
a w metodzie szczegbtowej — w naktadach rzeczo-
wych, stawkach robocizny kosztorysowej, kosztach po
srednich lub zysku.

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

Minister Rozwoju Regionainego i BudOwnictwa:
J. Kropiwnicki


