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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

USLUGA SPRZ4TANIA W OBIEKTACH SL^SKIEGO ODDZIALU
WOJEWODZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

- pomieszczenia Delegatur i SOU

zal^cznikami do niniejszej SIWZ s^:

1. formularz oferty
2. formularz opis przedmiotu zamowienia
3. formularz kalkulacj a cenowa
4. formularz wykaz ushig
5. wzor umowy wraz z zalacznikiem nr 5 do umowy (wzor Umowy o zachowaniu poufiiosci w NFZ)
6. wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust,3a pzp
7. wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp
8. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa
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Nr zam6wienia: 5/pn/2019

I* Nazwa ffirma) oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fimdusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewddzld w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapublicztie@nfz-katowice.pl. strona intemetowa: www nfz-lfatowice.pl.

11. -Trvb udzielenia zamdwienia

Post^powame o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo z^dwien publicznych (j.t. Dz.U.2018.1986 ze zm.).
Rodzaj zamdwienia: usluga.
Numer postfpoWania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 5/pn/20l9. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.
Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp",
nale^y przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa
jest 0 "Zamawiaj^cym", nale^y przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narddowego Funduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub ^l^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" naleiy przez to rozuinied 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 moie i^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w postfpowaniu o udzielenie zamdwienia
(Dz.U.2016, poz. 1126 ze zm.).

in. Qpis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest swiadczenie ushigi sprz^tania w obiektach Sl^skiego Oddziahi Wojewddzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w pomieszczeniach Delegatur i SOU, zgodnie z zasadami okreSlonymi w SIWZ,
w tym w formularzu opis przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy.
Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien tCPW

Ushigi sprz^tania biur 90.91.92.00-4

Ushigi sprz^tania 90.91.00.00-9
Ushigi sprz^tania budynkdw 90.91.12.00-8

Ushigi czyszczenia okien 90.91.13.00-9

Ushigi czyszczenia pojemnikdw na odpadki 90.91.80.00-5.

Ushiga sprz^tania obiektdw Delegatur i Sekcji Obshigi Ubezpieczonych Sl^skiego OW NFZ obejmuje:
- sprz^tanie Delegatur - od poniedziaiku do pi^tku w godz. 7.00 do godz. 19.00;
- sprzgtanie Sekcji Obshigi Ubezpieczonych - od poniedziaiku do pi^tku w godz. 8.00 do godz. 16.00.

Obiektv/lokalizacie:

1) Bielsko Biala, ul. Karpacka 24 (delegatura)
2) Cz?stochowa, ul. Czartoryskiego 28 (delegatura)
3) Piekary ̂ ll^skie, ul. Ko^ciuszki 22 (delegatura)
4) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (delegatura)
5) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Chorzowie, ul. Katowicka 105, Chorzdw,
6) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w D^browie Gdmiczej, ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 1, D^browa Gdmicza,
7) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7, Gliwice,
8) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Klobucku, ul. 11 Listopada 5a, Klobuck,
9) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A, Sosnowiec,
10)Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Zabrzu, ul. Sl?czka 20, Zabrze,
1 l)Sekcja ObslugiUbezpieczonych w Zywcu, ul. Dworcowa 23, Zywiec.
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Ushaga sprz^tania dotyczy pomieszczen znajduj^cych si? w budynkach, w ktdrych Zamawiaj^cy prowadzi swoj^

dzialalnoSd statutow^.

1.1. W formularzu opis przedmiotu zamdwienia z^ieszczono informacje na temat obiektdw (budynkdw,

pomieszczed), w ktdiyeh bfdzie si? ddbywalo sprz^tanie, maj^ce ulatwid Wykonawcy przygotowanie oferty

oraz skalkulowanie ceny.

1.2. Wykonawca zobowi^zany jest realizowad zamdwienie w sposdb zgodny z ustaw^ z dnia 27.08.1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnpsprawnych (j-t.Dz.U.2018.511 ze zm.).

1.3. W zwi^zku z tym, i± niiiiejsze zamdwienie jest zamdwieniem zastrze^ionym w rozumieniu art. 22 ust.2 pkt 1

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

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

oraz zachowad minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia przez Wykonawc? osdb niepelnosprawnych

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

niepelnosprawnych nie mniejszy niz 30% osdb zatrudnionych przez Wykonawc? (warunek okre^lony
w oparciu o art. 22 ust.2a pzp).

1.4. W okresie realizacji lunowy Wykonawca zobowi^zany b?dzie zapewnid dodatkowo, na wniosek

Zamawiaj^cego, w sumie nie wi?cej ni± 100 osobogodzin sprz^tania pomieszczed na wypadek zaistnienia

okoliczno^ci wymagaj^cych dodatkowego sprz^tania. Wykorzystanie dodatkowych osobogodzin przez
Zamawiaj^cego b?dzie fakultatywne i b?dzie zaleialo od jego biei^cych potrzeb. Zamawiaj^cy ka^;dorazowo

poinformuje Wykonawc? za po^rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy o zamiarze
skorzystania z dodatkowych osobogodzin wskazujqc dat? (lub okres) oraz godziny dodatkowego sprz^tania
wskazanych pomieszczed w danym obiekcie, a takzie rodzaj czynno^ci sprz^tania. Wykonawcy nie przyshiguj^
izdas roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiaj^cego cz?5ci lub calo^ci dodatkowych
osobogodzin. Przez osobogodzin? nalezy rozumied jedn^ godzin? (60 minut) sprz^tania przez jedn^ osob?
sprz^taj^c^.

1.5. W sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, nie cz?sciej ait dwa (2) razy w okresie trwania umowy,
na wniosek Zamawiaj^cego, Wykonawca zobowi^zany b?dzie podwoid sklad osdb sprz^taj^cych w danym
obiekcie obj?tym umow^ maksymalnie w ci^gu trzech (3) godzin od chwili telefonicznego lub faksowego
zgloszenia. Maksymalny czas zaangaiiowania dodatkowej ekipy sprz^taj^cej wyniesie kaMorazowo cztery (4)
godziny licz^c od chwili pojawienia si? dodatkowych osdb w danym obiekcie i przyst^pienia do prac.

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

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

Zamawiaj^cego, wykonanie ushigi polegaj^cej na akrylowaniu wykladzin podlogowych PCV. Maksymalna
l^czna powierzchnia wykladziny przeznaczonej do akrylowania wynosi max. 500m^. Kai:dorazowa potrzeba
skorzystania z ww. ushigi b?dzie zglaszana Wykonawcy przez Zamawiaj^cego za poirednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail. Konkretny termin lub terminy wykonania ushigi, a takie inne szczegdlowe
kwestie dotycz^ce m.in. zakresu, lokalizacji etc., b?d^ ka2:dorazowo ustalane pomi?dzy osobami wskazanymi
w umowie. Wykonawcy nie przyshiguj^ 2adne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiaj^cego
cz?^ci lub calo^ci ushigi akrylowania.

1.7. Na potrzeby realizacji umowy wybrany Wykonawca, obok ^rodkdw bezpoSrednio przeznaczonych do
utrzymania czysto^ci obiektdw/pomieszczen, zobowi^any b?dzie w ramach wynagrodzenia umowy na
biei^co zapewniad wszystkie niezb?dne ̂ rodki czystoSci i artykuly higieniczne (toaletowe), w szczegdlno^ci;
mydlo w plynie, kostki zapachowe do toalet, od^wieiacze powietrza do toalet, papier toaletowy (w wi?kszoSci
wkladany do pojemnikdw na papier toaletowy), r?czniki papierowe (rolka - przyblLione wymiary: wys. 20 cm,
dl. 160 m, Sr. 20 cm, a w Bielsku-Bialej papier skladany 23cm x 25cm) oraz umieszczad je w lazienkach,
toaletach lub w innych wskazanych przez Zamawiaj^cego pomieszczeniach. Wykonawca zobowi^je si?, ie
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wszystkie Srodki bezpoSrednio przeznaczone do utrzymania czysto^ci obiektdw/pomieszczen, dostarczone
Srodki czysto^ci oraz artykuly higieniczne (toaletowe), w tym mydlo, detergenty, ̂ rodki dezynfekuj^ce, kostki
zapachowe, b?d§ stanowily produkty nale^ej jakoSci, a dostarczany papier toaletcwy oraz njczniki papierowe
b^d^ pochodzUy z recyklingu oraz b?d4 biale (poziom bieli minimum 60%).

1.8. Na potrzeby przyszlej umowy wybrany Wykonawca zobowi^any b?dzie do ubezpieczenia odpowiedzialno^ci
cywilnej z tytulu wykonywania umowy w spos6b ci^gly przez caly okres obowi^zywania umowy, w zakresie
opisanym we wzorze umowy, pod rygorem rozwi^zania umowy za wypowiedzeniem. Dokument
potwierdzaj^cy ww. ubezpieczenie winien dotyczyd wyl^cznie dzialalnoSci zwi^anej z przedmiotowym
zam6wieniem.

»Szczeg61owy zakres ushigi sprz^tania oraz warunki realizacji zamowienia zostaly opisane w formularzu opis
przedmiotu zamdwienia oraz we wzorze umowy.
»ReaIizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okre^lonych'we wzorze umowy. Wzdr umowy okre^Ia
zasady ewentualnej zmiany pOstanowien lunowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
wykonawcy.

»SIWZ, w tym formularze opis przedmiotu zamowienia oraz wzdr lunowy, zawiera standardy jako^ciowe, o ktdrych

mowa w art.91 ust.2a pzp.

2. Warunki platnoi^ci okre^la wzdr nmnwv

oWvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o nrace fart. 29 ust.3a dzdI

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

Przez czynnosci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, roziunie si§

wszystkie czynnosci wykonywane w ramach przedmiotu zamdwienia (umowy), ktdre wskazano w formularzu opis

przedmiotu zamdwienia, wykonywane bezpo^rednio przez osoby sprz^taj^ce uczestnicz^ce po stronie Wykonawcy

lub podwykonawcy w procesie wykonywania ushigi obj^tej przedmiotem zamdwienia, za wyj^tkiem czynnoSci,

0 ktdrych mowa w Czf5ci A formularza opis przedmiotu zamdwienia w pkt Vli pkt VII.

Patn: wzdr umowy, w tym §la wzoru umowy.

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

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

zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleinoSci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez
Wykonawcy, czy podwykonawc?) przedloiy Zamawiaj^cemu (jednej z osdb wskazanych w §3 ust.2 umowy)
pisemne o^wiadczenie, \i osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego Zamdwienia (umowy) czynnosci, co do
ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b§d^ zatioidnione na
podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. OSwiadczenie
(kompletne oSwiadczenie) winno zawierac rdwniei: imif i nazwisko osdb zatrudnionych na podstawie umowy
0 prac? (liczba osdb nie moie byd mniejsza ait wskazana przez Wykonawcf w ofercie zloionej w zamdwieniu
nr 5/pn/2019) wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?,

dokladne okre^lenie podmiotu skladaj^cego oSwiadczenie, dat? zioienia o^wiadczenia oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Uprawnienia Zamawiaji^cego w zakresie kontroli spehiiania przez Wykonawc? wymagan, o ktdrych mowa
w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiajqcy zastrzega sobie nast?pujqce uprawnienia w zakresie kontroli spehiiania przez
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Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagad, o ktbrych mowa w art. 29 ust.3a pzp, dokumentowanych za
pomocq o^wiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:
a) moiliwo^d z:^dania poSwiadczonej za zgodno^6 z oryginalem oipowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii umowy/um6w o prac? os6b wykonuj^cych w trascie realizacji zamdwienia czynno^ci,
ktdrych dotycZy wymienione w pkt.l o^wiadczenie Wykonawcy lub ]5od\vykonawcy; kopia umowy/umdw
powinna zostad zanonimizowana (tj. w szczeg61noi§ci bez adresdw, nr PESEL pracownikdw) w sposdb
zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikdw, zgodnie z orzepisami RODO. Imi? i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawercia umowy, rodzaj umowy o prac?
powinny byd mozliwe do zidentyfikowania;

b) mozliwoSd z^dama za^wiadczenia wia^ciwego oddzialu ZUS, potwierdaj^cego oplacanie prZez Wykonawc?
lub podwykonawc? skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umdw o prac? za ostatni okres rozEczeniowy;

c) mo^;liwo^d :^^dania po§wiadczonej za zgodnoSd z oiyginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub
podwykonawc? kopii dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracownika przez pracodawc^ do ubezpieczen,

pracownikdw, zgodnie z przepisamizanonimizowana w sposdb zapewniaj^cy ochron? danych osobowych
RODO. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

d) mo^iliwo^d ^^dania wyjaSnien w przypadku w§tpliwo§ci w zakresui potwierdzenia spehuania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac^;

e) mo^liwo^d zwrdcenia si? do Pafistwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzi?cia uzasadnionych w^tpliwosci co do przestrzegania pra va pracy przez Wykonawc? lub
podwykonawc?.

Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a talcz;e wyja^nienia, o ktdrych m
ZamawiaJ^cemu na kaide wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umow;^
podwykonawc? os6b wykonuj^cych w trakcie realizacji zamdwienia czym(
SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

owa pod lit.d Wykonawca przedlo^

w tym wezwaniu terminie w celu

0 prac? przez Wykonawc? lub

o^ci, CO do ktdrych przedmiotowa

3) Sankeje z tytulu niespelnienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: opisana we wzorze mnowy
mozliwo^d rozwi^zania umowy za wypowiedzeniem i naliczenia kary umownej, jeZeli Wykonawca
(lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie
oSwiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1 oraz obowi^zek zaplaty kary umowej za ka4;dy dzien niezatrudniania
w oparciu o mnow? o prac? osoby wykonuj^cej czyhno^ci, co do ktdrych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy, a takZe obowuizek zaplaty kary umownej za ka^dy
dzien opdMenia w przedlozeniu w terminie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2 lit. a, b lub c, b^dz za kazdy
dzied opdMenia w przedlo:zeniu w terminie wyjainien, o ktdrych mowa w pkt 2 lit. d, w odniesieniu do danej
osoby (pracownika).

4) Rodzaj czynnoiSci niezb?dnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dolycz^ wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prac? przez Wykonawcf lub podwykonawcf osdb 'Aykonujqcych czynno^ci w trakcie
realizacji zamdwienia: zgodnie z pkt III pkt 3 SIWZ.

4. Irme informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moZliwo^ci skladania ofert cz?^ciowych.
2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mo±liwo§ci skladania ofert wariantowych.
3) Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwo^ci udzielenia zamdwiefi, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
4) J?zyk post?powania.

WyjaSnia si?, iZ zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o

prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwieii publicznych wi^Ze si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.931), ktdia formuhije zasad? uZywania j?zyka

udzielenie zamdwienia publicznego

zloZyl wymaganego kompletnego
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polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j^zyku
polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mifdzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naidcowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczed
pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j^zyku oryginalu zgodnie z przepisami o normalizacji.

5. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykpnawca moj:e powierzvd wykonanie czp^ci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp ̂ ada wskazania prZez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm
podwvkonawcdw Cpatrz: formularz oferty).

3) Zgodme z art. 36b ustla pzp, w przypadku zamdwien na ushigi, ktdre maj^ bye wykonane w miejscu
podlegaj^cym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy tqda, aby przed przyst^pieniem do
wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile juz: znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaanga2:owanych w roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwsz5mi, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyd realizacj? ushig.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jeieli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal sip, na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spelniania
warunkdw udziahi w postppowaniu, Wykonawca jest obowi^zany wykazad Zamawiaj^cemu, ze proponowany
mny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie nmiejszym nii podwykonawca,
na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal sip w trakcie postppowania o udzielenie zamdwienia.

5) owierzenie wykonania czpSci zamdwienia podwykonawcy/om nie moze prowadzid do obejScia wymogu,
o ktdrym mowa w pkt III pkt 1.3 SIWZ. Patrz: wzdr umowy.

6) Zamawiaj^cy nie i^da infoimacji o podwykonawcach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziahi w postppowaniu, chyba, is
podwykonawcy s^ jednoczeMe podmiotami, na ktdrych zasoby powohije sip Wykonawca w celu wykazania
spelniania warunkdw udziahi w postppowaniu (art. 22a ust.l pzp).

Uwaga; stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nalsty rozumied umowp w formie
pisemnej o charakterze odplamym, ktdrej przedmiotem s^ ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanowi^ce czp^d
zamdwienia publicznego, zawart^ mipdzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a innym podmiotem
(podwykonawcy), a w przypadku zamdwiefi publicznych na roboty budowlane taki;e mipdzy podwykonawcy
a dalszym podwykonawcy lub mipdzy dalszymi podwykonawcami.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: przez okres 12 miesipcy, tj. od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2020 r.,

z zastrze&niem, \i w przypadku, gdy zawarcie umowy nastypi w dniu 01.04.2019 r. lub pd:&iiej, zamdwienie
bpdzie wykonywane przez okres 12 miesipcy liczyc od dnia nastppujycego po dniu zawarcia umowy.

2. Miejsce wykonania zamdwienia:

1) Bielsko - Biala, ul. Karpacka 24 (delegatura)

2) Czpstochowa, ul. Czartoryskiego 28 (delegatura)

3) Piekary Slyskie, ul. KoSciuszki 22, Piekary (delegatura)
4) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (delegatura)

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

6) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Dybrowie Gdmiczej, ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 1, Dybrowa
Gdmicza,

7) Sekcja Obshigi Ubezpieczonych w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7, Gliwice
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8) Sekcja Obshigi Ubezpieczonyeh w Klobucku, ul. 11 Listopada 5a, Klobuck
9) Sekcja Obshigi Ubezpieczonyeh w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A, Sosnowiec
10)Sekcja Obshigi Ubezpieczonyeh w Zabrzu, ul. ̂ l^czka 20, Zabrze
1 l)Sekcja Obshigi Ubezpieczonyeh w Zywcu, ul. Dworcowa 23, Zywiec.

Szczegdlowe waninki realizacji zamdwienia okreSla formularz opis przedmiotu zamdwienia ofaz wzdr umowy
stanowi^cy integraln^ cz?Sd SIWZ.

V. Warunki udzialu w Dostepowanin

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

2) spehiiaj^ warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogjoszeniu
0 zamdwieniu.

W niniejszym postfpowaniu stawia si? warunek udziahi w post?powaniu dotyczgcy sytuacji ekonprnicznej, warunek
udziahi w post?powaniu dotycz^cy sytuacji fmansowej oraz warunek udziahi w post?powaniu dotycz^cy zdolho^ci
zawodowej (posiadanie wymaganego doSwiadczenia).

Ad.l) Art. 22 ust.l okt 1 dzd - niepodleganie wykluczeniu.

. W stosunku do Wykonawcy nie mojg^ 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^ o5wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, za^ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniei o^wiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ (dot. grupy kapitalowej).

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawid
dowody na to, ze podj?te przez niego ^rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnoSci, w szczegdlnodci

udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duczynienie
pieni?Zne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami Scigania oraz podj?cie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, drganizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub

nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie

zamdwienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 .ust.8 pzp).
»Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiaj^cy, uwzgl?dniaj4c wag? i szczegdlne okoliczno^ci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczaj^ce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.8 pzp.

»W przypadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 19 pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj^cy

zapewnia temu Wykonawcy moi;liwoSd udowodnienia, ie jego udzial w przygotowaniu post?powania o udzielenie
zamdwienia nie zakldci konkurencji. Zamawiaj^cy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

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

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

isvH
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Art. 22 ust.l nkt 2 pzp - spetaianie warunk6w udziatu w postepowaniii nkreglonvch przez
Zamawiaiacego w ogloszeniu o zam6wieniu braz ninieiszei SIWZ:

Art. 22 ust.lb okt 2 pzp — warunek udziatu w postepowaniu dotvczacv svtuacii ekonomicznei

Wykonawca winien wykaza6, it, jest ubezpieczony od odpowiedzialno§ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno^ci zwi^zanej z przedmiotem niniejszego zamdwienia na sum? gwarancyjn^ nie nizszq nil; 1 mln zlotych

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

Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp — warunek udzialu w postepowaniu, dotvczacv svtuacii finansowei

Wykonawca winien wykazad posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysoko§ci nie mniejszej nil 15.000,00 zlotych
lub zdolno^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym nil 15.000,00 zlotych, w okresie nie wcze^niejszym nil 1
miesiqc przed uplywem terminu skiadania ofert.

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca
sklada o^wiadczenie (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w
pkt VI pkt 3 litb SIWZ.

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

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotycz^cego zdolnoSci zawodowej (posiadania
wymaganego do^wiadczenia), a opisanego ponilej, Wykonawca sklada oSwiadczenie (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1
SrWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.d i lit.e SIWZ.

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolno;§ci zawodowej (posiadania wymaganego doSwiadczenia)
polegaj^cy na nalelytym wykonaniu, a w przypadku ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych rdwniel wykonywaniu,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jeleli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy
- w tym okresie, przynajmniej 2 (dwdch) iislug sprz^tania biur lub budynkdw wykonanych lub wykonywanych.

Pod poj?ciem wykonana usluga sprz^tania biur lub budynkdw nalely rozumied zamdwienie polegaj^ce na
swiadczeniu uslugi sprz^tania biur lub budjmkdw, ktdrej realizacja zakoAczyla si? (lunowa zostala zrealizowana),
ktdrej ̂ rednia miesi?czna warto§6 brutto wynosila co najmniej 10.000,00 zl, oraz ktdra byla realizowana w okresie
CO najmniej 6 miesi?cy (lunowa obowi^zywala przez co najnmiej 6 miesi?cy).

Pod poj?ciem wykonywana usluga sprz^tania biur lub budynkdw nalely rozumied zamdwienie polegaj^ce na
Swiadczeniu uslugi sprz^tama biur lub budjmkdw, bed^cej w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana),
ktdrej Sredma miesi?c2ma wartoSd brutto wynosi co najmniej 10.000,00 zl, ktdrej pewna cz?Sd o wartoSci brutto
CO najmniej 60.000,00 zl zostala jul zrealizowana przez Wykonawc? oraz ktdra byla realizowana w okresie
CO najmniej 6 miesi?cy (umowa obowi^zuje od co najmniej 6 miesi?cy). (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlg^cTniP!
Swiadczen okresowych lub ciaelvch. Jeleli Wykonawca powola si? na wykonywanie uslugi stanowiqcej
Swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwoSci zobowi^zany b?dzie wykazad — udowodnid — okresowy
lub ci^gly charakter Swiadczenia).
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»Wykaz ushig wykonanych -aw przypadku ^wiadczen okresowych lub ci^glych r6wnie:z wykonywanych -
Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz uslug wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotdw, na rzecz ktdrych ushigi zostaly wykonane, oraz zai^czeniem dowoddw okre^laj^cych, czy te ushigi
zostaly wykonane lub wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa powyiej, 34 referencje
b^di inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego ushigi byly wykonywane, a w przypadku
^wiadczen okresowych lub ci^glych 34 wykonywane, a jeieli z uzasadnionej przyczyny 0 obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - o^wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ̂ wiadczen
okresowych lub ci4glych nadal wykonywanych, referencje b4di inne dokumenty potwierdzaj4ce ich nalezyte
wykonywanie powinny byd wydane nie wcze^niei nfcz: 3 miesiace przed uplvwem terminu skladania ofert.

UWAGA!

♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie ka±dej wykazanej ushigi musi zostad poparte dowodem, ie ushiga
zostaia wykonana nalezycie lub j est wykonywana nale:^cie.

♦ Informacje podane w formularzu wykaz ushig nie mog4 byd sprzeczne z informacjami wynikaj4cymi z
dokumentdw potwierdzaj4cych naleiyte wykonanie (wykonywanie) ushig.

♦ Podaj4c w formularzu wykaz ushig datf wykonania, Wykonawca:
- w przypadku ushigi wykonanej - wskazuje dzieh, miesi4C i rok rozpoczfcia oraz zakonczenia calej ushigi (umowa
zostaia zrealizowana);

- w przypadku ushigi wykonywanej - wskazuje dzien, miesiqc i rok rozpocz?cia ushigi oraz zakonczenia
realizowania jej czfSci (umowa jest nadal realizowana).

♦Podaj4C w formularzu wykaz ushig Sredni4 miesi^czn4 warto§d brutto uslugi, Wykonawca:
- w przypadku ushigi wykonanej (umowa zostaia zrealizowana) - oblicza ^redni4 miesi?czn4 warto§d brutto przy
uwzgl^dnieniu calego okresu wykonywania zamdwienia od dnia jego rozpocz^cia do dnia zakohczenia calej ushigi
(wynikaj4cego z rubryki, w ktdrej podaje dat? wykonania);
- w przypadku ushigi wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - oblicza §redni4 miesi?czn4 wartosd brutto
pr^ uwzgl?dnieniu okresu wykonywania zamdwienia od dnia rozpocz?cia ushigi do dnia zakonczenia realizowania
cz?^ci ushigi (wynikaj4cego z rubryki, w ktdrej podaje dat? wykonania).
♦Jeieli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwieh bylby szerszy (np. obejmowalby
rdwnie2 inne ushigi nii ushiga sprz4tania biur lub budynkdw b4di inny rodzaj zamdwieh, np. dostawy, roboty
budowlane), Wykonawca winien wyodr?bnid i podad dane dotycz4ce wyl4cznie uslugi sprz4tania biur lub
budynkdw. W takiej sytuacji, w rubryce Srednia miesifczna wartosd brutto uslugi nalezy wpisad zardwno ^redni4
miesi?czn4 wartosd za calo^d zamdwienia, jak i ̂redni4 miesi?czn4 wartosd za sam4 ushig? sprz4tania biur lub
budynkdw. Wskazane wytej minimalne warunki kwotowe (10 tys. zl, 60 tys. zl) dotycz4 wyl4cznie ushigi
sprz4tania biur lub budynkdw.
♦Wykonawca w formularzu wykaz ushig podaje podmiot, na rzecz ktdrego ushiga zostaia wykonana lub jest nadal
wykonywana, wskazuj4c jego nazw? i adres.

2. Zamdwienie zastrze^one art. 22 ust.2 pkt 1 pzp oraz art. 22 ust. 2a pzp.

Zgodnie z art. 22 ust.2 pkt 1 pzp, Zamawiajqey zastrzega, ie 0 udzielenie zamdwienia mog4 ubiegad si? wyl4cznie
zaklady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, ktdrych dzialalno§d, lub dzialalno^d ich wyodr?bnionych
organizacyjnie jednostek, ktdre b?d4 realizowaly zamdwienie, obejmuj? spoleczn4 i zawodow4 integracj? osdb
b?d4cych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych, tj. osdb niepelndsprawnych w rozumieniu ustawy z dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych.
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Na podstawie art. 22 ust.2a pzp, Zamawiaj^cy okreSla minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych jako nie mniejszy niz 30% osdb zatradnionych przez zaklad pracy chronionej lub wykonawc?
albo jego jednostki, o ktdrych mowa w art. 22 ust.2 pzp.

Wykonawca winien zatem byd podmiotem, o ktdrym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatrudniaj^cym osoby
niepelnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu
osob niepelnosprawnych oraz spelniad warunek okre^lony w oparciu o art. 22 ust. 2a pzp, tj. minimalny procentowy
wskaznik zatrudnienia przez Wykonawcf os6b niepelnosprawnych w rozumieniu ww. ustawy z dnia
27.08.1997 r. winien byd nie mniejszy nii 30% os6b zatrudnionych przez Wykonawc?.

W celu wykazama spebiienia ww. warunku, Wykonawca sklada stosowne o^wiadczenie w formularzu oferty.

Wykonawca, z ktdrym zostanie zawarta umowa, zobowi^any b^dzie do zachowania spelniania ww. waruhkdw w
sposdb ci^gly w calym okresie realizacji umowy, a nie tyUco na etapie niniejszego post^powania o udzielenie
zamowienia.

3. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid ka^dy

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;

b) warunek udziahi w postepowaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ - winien spelnid
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przyhajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialno^ci cywilnej (brak mo^:liwo^ci sumowania polis OC);

c) warunek udziahi w post^powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ - wystarczy spelnienie
go wspdlnie przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si^ o udzielenie zamdwienie (jako suma
posiadanych Srodkdw finansowych lub zdolnoSci kredytowej), co oznacza, it warunek mote spelnid jeden
z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

d) warunek udziahi w post^powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c SIWZ - winien spelnid
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak mozliwo^ci
sumowania zdolnosci zawodowej - do^wiadczenia);

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

4. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca maze w celu potwierdzenia spelniania warunkow

udzialu w postfpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz^sci,
polegac na zdolnosciach zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od
charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawr^ch,
na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, i± „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,
wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

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

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

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

9
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Uwaga!

»Wykonawca, kt6ry powohije si§ na zasoby iimych podmiotbw, w celu wykazania brakii istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,
warunku udziahi w post?powaniu, zaiiileszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa w VI
pkt 1 ppkt 1 SIWZ (per. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).
»W przypadku polegania na zdolnoSci zawodowej (do^wiadczeniu) b^dz sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innego podmiotu/6w, Wykonawca wskazuje ten fakt w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach okre^lonych
w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu lunoiliwiaj^cym nale^yte wykonanie
zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwafantuje
rzeczywisty dost?p do ich zasobdw, Zamawiaj^cy i^da wskazania w szczegdlnoSci:

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

publicznego;

d) zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
e) czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziahi

w post?powaniu dotycz^cego doSwiadczenia, zrealizuje ushigi, ktdrych wskazane zdolnoSci dotycz^.
Uwaga!

Zgodme z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego doSwiadczenia (tu: zdolnosci zawodowej),
Wykonawcy mog^ polegad na zdolnoSciach innych podmiotdw, ieSli nodmiotv te zrealizuia uslugi. do realizacii

ktdrvch te zdolnoSci sa wvmagane.

Informacje, o ktdrych mowa powy±ej pod lit. a-e, winnv znalezc sie w zobowi^aniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

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

Uwaga!

»Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jeieli zdolnoSci zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
0 ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie potwierdzaj^ spehiienia przez Wykonawc? warunkdw udziahi
w postfpowaniu lub zachodz^ wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca
w terminie okreSlonym przez Zamawiaj^cego:

a) zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowi^zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?Sci zamdwienia, jezeli wykaiie zdolnoSci
zawodowe lub sytuacj? finansow^ lub ekonomiczn^, o ktdrych mowa w art. 22aust.l pzp.

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

VA. Podstawy wykluczenia. o ktdrvch mowa w art. 24 ust.5 pzd

Zamawiaj^cy nie przewiduje Wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.
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VI. Wvkaz o^wiadczeA lub dokument6w potwierdzaiacvch spelnianie warunk6w udzialu w postepowaiiiu oraz
brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

1) aktualne na dzien skladania oferty oiwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp w zakresie
ustalonym przez Zamawiaj^cego w ogioszeniu o zamdwienia oraz niniejszej SIWZ, tj. w zakresie
niepodlegania wykluczeniu. Wzor oswiadczenia, o ktoryrn mowa w art. 25a ust. 1 pkt I pzp stanowi zai^cznik
do SIWZ.

O^wiadczenie Wykonawca winien dol^czyd do oferty.

2) zobowiqzanie innego podmiotu/dw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb^dnych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia (jezeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) b^dz sytuacji
ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu/dw - patrz pkt V pkt 4 SIWZ).

3) oSwiadczenie wykonawcy, ii; jest podmiotem, o ktdrym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatrudniaj^cym osoby
niepelnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji Zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych oraz, z:e spelnia warunek, o ktdrym mowa w art. 22 ust. 2a pzp,
tj. minimalny procentowy wskainik zatrudnienia przez Wykonawcy osdb niepelnosprawnych w rozumieniu
ww. ustawy z dnia 27.08.1997 r. winien byd nie mniejszy nii 30% osdb zatrudnionych przez Wykonawcy.
O^wiadczenie ninieisze lest zawarte w formularzu ofertv.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej: www.nfe-katowice.pl informacji, o ktdrej mowa
w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zanlawiaj^cemu o^wiadczenie Wykonawcy o przynaleznoSci albo
braku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 pzp.
W przypadku przynale:znosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moiie zio^d wraz z oSwiadczeniem
dokumenty h^d^ informacje potwierdzaj^ce, te powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia.

Por. art. 24 ust. 11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw (...).

O^wiadczenie winno zostad zloione w formie pisemnej.
Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.

3. Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawcy, ktdregd oferta zostala najwyiej oceniona,
do zlo^enia w wvznaczonvm. nie krdtszvm nfe 5 dni. terminie aktualnvch na dzied ztozenia nastenuiacvch

o^Wiadczefi i dokumentdw:

- w celu potwierdzenia snelniania warunkdw udziahi w po.stenowaniii:

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

»Jefeli Wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej innego podmiotu/dw, przedstawia ww. dokument
potwierdzaj^cy, ze podmiot, na ktdrego sytuacji ekonomicznej Wykonawca polega jest ubezpieczony od
odpowiedzialno^ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno^ci zwi^zanej z przedmiotem zamdwienia.

»Je±eli z uzasa^ionej przyczyny Wykonawca nie mo^e ziozyd dokumentu dotycz^cego sytuacji ekonomicznej
wymaganego przez Zamawiaj^cego, moie zloiyd inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb potwierdza
spelnianie dpisanego przez Zamawiaj^cego warunku udzialu w post?powaniu (art.26 ust. 2c pzp).
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b) informacja banku lub spbldzielczej kasy oszczfdno^ciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosd
posiadaiiych §rodk6w finansowych lub zdolno^c kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wczeiniejszym niZ
1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert - por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ;

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

»JeZeli z uzasadnionej przyczjoiy Wykonawca nie moZe zloZyd dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej
wymaganego przez Zamawiaj^cego, moZe zloZyd inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb potwierdza
spebiianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziahi w post^powaniu (art.26 ust. 2c pzp).

c) wykaz using (formularz wykaz uslug) - wykonanych lub wykpnywanych w okresie ostatnich trzech (3)
lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jeZeli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym
okresie, Wraz z podaniem ich warto^ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych usiugi
zostaly wykonane (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lite SIWZ) oraz zal^czeniem

d) dowoddw okre^laj^cych, czy wykazane usiugi zostaly wykonane lub s^ wykonywane naleZycie, przy czym
dowodami, o ktdrych mOwa powyZej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktdrego usiugi byly wykonywane, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ci^glych s^
wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskad tych dokumentdw - oSwiadczenie Wykonawcy. W przj'padku ̂ wiadczeA okresowych lub ci^glych
nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich naleZyte wykonywanie powinny
by6 wydane nie wcze^niej niZ 3 miesi^ce przed uplywem terminu .skladania ofert.

»JeZeli Wykonawca powola si? na wykonywanie usiugi stanowi^cej ^wiadczenie okresowe lub ci^gle,
w przypadku w^tpliwosci zobowi^zany b?dzie wykazad (udowodnid) okresowy lub ci^gly charakter ̂ wiadczenia.
»JeZeli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innego podmi6tu/6w, przedstawia wykaz
ushig j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.
»Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego doSwiadczenia (tu: zdolnosci zawodowej),
Wykonawcy mog^ polegad na zdolnoiciach innych podmiotdw, ie^li podmiotv te zrealizuia usiugi. do realizacii
ktdrvch te zdolnosci sa wvmagane.

4. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw:
1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, sklada kaZdy z Wykonawcdw wspdlnie

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

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

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

4) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit. a SIWZ winien potwierdzid spelnianie warunku opisanego w pkt
V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednegO z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?
o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej (brak mo^liwo^ci sumowania pOlis OC);

5) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ winien potwierdzid spehiianie warunku opisanego w pkt
V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia (j^o suma
posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolnosci kredytowej), co oznacza, iz wanmek mo^e. spelnid jeden
z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

6) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit. c i lit. d SIWZ, winny potwierdzid spelnianie warunku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie
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ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spehiid samodzielnie przynajmniej jeden
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich
Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak mozliwo^ci sumowania zdolno^ci
zawodowej - doSwiadczenia).

5. Forma o^wiadczeA i doknmentdw.

UWAGA! W niniejszym pdst?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiajacego nie zostata dopuszczona moiiliwoSd

skladania dokumentdw lub oSwiadczed, o ktdiych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

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

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

Zamawiajacy nie dopu^cil moiliwo^ci komunikacji Zamawiajacego z Wykonawcami przy uzyciu ^rodkdw

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

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

W post?powaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiajacego, nie zostala dopuszczona moiiliwo^d
skiadania dokumentdw lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporzadzeniu, przy uiyciu Srodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporzadzenia w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Ministra
Przedsi?biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie rodzajdw
dokumentdw, jakich (...) /Dz.U.2018,poz. 1993/, z tym ze:

idokumenty lub oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentdw, skiadane sa
1) dokumenty lub oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentdw, skiadane sa

w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginalem,

2) poSwiadczenie za zgodnoSd z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oSwiadczenia,

sporzadzonych w postaci papierowej, w}asnor?cznym podpisem.

»Pelnomocnictwa skiadane sa w oryginale lub w formie notarialnie poSwiadczonego odpisu.

UWAGA! Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si? o udzielenie zamdwienia musza zalaczyd do oferty

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

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

umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pehiomocnictwa winien odpowiadad zasadom okreSlonym w pkt X lit. B

SIWZ dla peinomocnictw.

»PoSwiadczenia za zgodnoSd z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnoSciach

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kaiidego z nich dotycza (§ 14 ust.3 rozporzadzenia w sprawie

dokumentdw).

»Zamawiajacy mo2;e zadad przedstawienia oryginahi lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentdw
lub oSwiadczeh, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu, wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytelna lub budzi
watpliwoSci CO do jej prawdziwoSci.

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

dokumenty sporzadzone w j?zyku obcym winny byd skiadane wraz z thunaczeniem na j?2yk polski.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pnoSci oSwiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5
i §7 cyt. rozporzadzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami intemetowymi
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ogdlnodostfpnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc§ o^wiadczenia lub dokumenty.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlno^ci o^wiadczen lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, kprzysta z posiadanych o^wiadczed lub
dokumentdw, o lie oiie aktualne.

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

JeZeli Wykonawca nie zloiyi o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczed lub dokumentdw
potwierdzajqcych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezbfdnych do
przeprowadzenia postfpowania, oSwiadczenia lub dokumenty niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlo^enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyja^nied w terminie przez siebie wskazanym, chyba Iq tnimo ich zloienia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyja^nied oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byioby uniewa±nienie
postfpowania.

Je:^eli Wykonawca nie zlo^yl wymaganych pelnomocnictw albo zlo2yl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlo:^enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byioby uniewa^ienie postppowania.
Zamawiaj^cy wzywa taki;e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zloienia wyjaSnien dotycz^cych oSwiadczefi
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^any do zlo&nia o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzajqcych okolicznoSci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub mozie je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodpst?pnych baz danych, w szczegdlno^ci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, ii zgodnie z art. 24aa ust.l pzp w niniejszym postfpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktdrego oferta
zostala oceniona Jake najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziaiu

w postfpowaniu.

» Je&li Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy, Zamawiaj^cy mo^:e
zbadad, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziaiu w post?powaniu wykonawca, ktdiy zlo2yl
ofert? najwyiej ocenion^ spo^rdd pozostalych ofert.

Vn. Informacia o snosobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania

o^wiadczen lub dokumentdw. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komimikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za poSrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiicie, za po^rednictwem posladca, faksu
lub przy uiyciu ̂ rodka komimikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂wiadczeniu using
drog^ elektrOniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z Zastrzezeniem, iz oferta winna zostad zloiona pod rygorem
niewazno^ci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zloiione z zachowaniem formy okreilonej w pkt X

14

fx



Nr zam5wienia: 5/pn/2019

lit. B SIWZ (r6wniez w przypadku jego zlo^;enia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp),

oswiadczenie, o kt6rym mowa w art. 25a pzp, wiimo zostad ziozone pod rygorem niewainosci w formie pisemnej,
zas o^wiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie

rodzaj6w dokumentow, jakich moze i^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie zam6wienia

(rdwniei; w przypadku ich zloienia w wyniku wezwania, o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej
cyt. rozporz^dzeniem z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra Przedsi?biorczoSci i Technologii
z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzaj6w dokument6w (...) (Dz.U.2018, poz. 1993).

Uwzgl^dniono art. 18a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zam6wie6 publicznych oraz

niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz r6wniez pkt VI pkt 6 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w. art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przesiane
przy u^yciu ̂ rodka komunikacji elektronicznej w fozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu using
drog4 elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^di za po^rednictwem poslaAca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
po^rednictwem faksu lub przy u^ciu ̂ rodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o §wiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kai;da ze stron na ̂ danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

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

6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@ni7.-katowice.pl: przekazywane faksem winny byd
kierowane na muner 32 7351636.

7. Wykonawca mozs zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyjaSnienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli w^ja^nieh
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyja^nieh
niezwlocznie, jednak nie p6iniej ni± na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jez;eli wartosd zamdwienia
jest mniejsza nii, kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjaSnienie tre^ci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdiniej niz do konca dnia, w ktdrym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyja^hienie tre^ci SIWZ wplynql po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nieh, Zamawiaj^cy
moze udzielid wyja^nien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moie przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tre^d SIWZ.

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

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

11. Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:
Mariusz Partyka, Dzial Inwestycji i Zamdwien Publicznych,

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

Vin. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i 5 pzp Zamawiaj^cy iqda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:

2.000,00 zl (slownie: dwa tysiqce 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moze wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:

1) pieni^dzu.
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2) por?czeniach bankowych lub por^czeniach sp6Mzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym,
is por^czenie kasy jest zawsze porfczeniem pienif ±nym,

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczenio^ch,
5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z Hnia 09.11.2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsifbiorczo^ci.
3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poni±ej:
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, ul. Podchor^zych 1,40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium W formie mnej nii: pieni?±na, Wykonawca obowi^zany jest zlotyd dokument
- wadium w kasie ̂ l^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410.
TreSd takiego dokumentu nie moie warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadno^ci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wazno^ci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^ania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu sklaHania ofert
(art. 85 ust.5 pzp). Pierwszym dniem zwi^ania ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin sHadania ofert.
Wadium wmno mied charakter bezwamnknwy i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadimn rozumie si? zlo^enie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wnlvw §rodk6w
pieni?^iiych na podany wyzej rachunek bankowy, przed unlvwem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

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

IX. Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego mo:i:e przedlu2yd termin zwiazania ofert^, z tym
:ze Zamawiaj^cy moiQ tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi^ania ofertq, zwrdcid si? do
Wykonawc6w o wyra2;enie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dlu2szy jednak nit 60 dni.

3. Odmowa wyra^enia zgody, 0 ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedlu&nie terminu zwi^ania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhizeniem okresu wa^nosci

wadium albo, jezeli nie jest to mo2:liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhi^ony okres zwiazania ofert^.
Jezeli przedhizenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniej sza.

X. Opis SDOSobu przvgotowvwania cfertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzor6w o^wiadczen) w spos6b trwaly poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^(5
formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii
danego formularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje naleZy umie^cid w zal^czniku do danego formularza,
sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zloZenie oferty z wykorzystaniem
wzordw formularzy oraz innych zal^cznik6w skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania
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formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapis6w znajdujqcych si^

we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.
Uwaga: Wykonawca odpowiada za treSd ka:zdego z przedkiadanych w ofercie formularzy niezaleinie od tego, czy

formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny spos6b. Jeieli W^ykonawca

przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegdlno^ci poprzez OCR, zobdwi^zany jest dokladnie

przeczytad jego tre^d po przeksztaiceniu oraz pordwnad j^ z oiyginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy

z powodu bifddw w procesie przeksztalcenia formatu (np. blfddw w procesie OCR) tre^d oferty nie bfdzie

odpowiadala treSci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.

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

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

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

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

oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi^ po^wiadczonq notarialnie/odpis notarialny) naleiy dol^czyd do

oferty. Ofert?, oSwiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowa^niona do reprezentowania

Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznana za niewa^g.

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

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

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddzial Wojewddzki

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

Przetarg nieograniczony - Nr 5/pn/2pi9

USLUGA SPRZATANIA

NIE OTWIERAC PRZED: ...2.5,..U?,..21119 godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomocq przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,
ze przesylka zawiera ofertf oraz wskazad numer postfpowania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno^ci
za nastfpstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

E. Do koperty jw. nalety wloiyd wypelniony i podpisany formularz oferty oraz kopert? oznaczon^
"ZALv^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 18 formularza oferty,
z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikdw.

»W przypadku oswiadczeA lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce
taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ±e nie mog^ byd one udost?pnione innym uczestnikom postfpowania,
Wykonawca powinien mnieScid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALi\CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnicf przedsifbiorstwa definiuje art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U 2018.419.):
„ Przez tajemnic^ przedsiebiorstwa rozumie sif nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktdrych przedsiebiorcapodjql niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci."

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowiqcych tajemnicf przedsifbiorstwa
W;rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6:^niej niz w terminie
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skladania ofert, zastrzegl. ze nie mogq by£ one udost^pniane oraz wvkazah iz zastrzezone informacje

stanowi^ tajemnic^ przedsi^biorstwa. Wykonawca nie moi:e zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca mciie zlo^6 tylko jedn^ ofert?. Ofert? sklada si? w formie pisemnej pod rygorem

niewazno^ci. Zamawiaj^cy nie wyraiia zgody na zlo^enie oferty w postaci elektronicznej.

G. TreSd zIozOnej oferty musi Odpowiadad tre^ci SIWZ. Oferta zostame odrzucona przez Zamawiaj^cego

.  w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoiicznoSei wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H.

I.

1)

Wykonawcy mog^ wsp6Inie ubiegad si? o udzielenie.zamdwienia. Wykonawcy wsp61nie ubiegaj^cy si?

o udzielenie zam6wienia musz^ zai^czyd do oferty peinomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy

tacy winni ustanpwid pelnomocnika do reprezentowania ich w post?ppwaniu o udzielenie niniejszego
zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w.spfawie zamdwienia. Dokument

pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pebiomocnictw.

Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub o^wiadczed:

formularz oferty nale^ wypebiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

w pozycji "dane Wykonawcy". mo^:e byd uzyta piecz?d firmowa;

w ramce w pkt 1 formularza oferty nale^y podad CEN^ OSTATECZN4

BRUTTO OFERTY.ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAM6WIENIA.

Gena oferty musi uwzgl?dniad wszelkie koszty,, oplaty i podatki zwi?zane

z realizacj^ zamdwienia, zgodnie z wzorem umowy.

2) fohnulmz opis przedmiotu

zamdwienia

3) formularz kalkulacja cenowa

4) formularz wykaz ushig

5) wzdr informacji, 0 ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

6) wzdr o^wiadczenia - grupa

kapitalowa

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

nalezy zal^czyd do formularza oferty);

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

nalezy zal^czyd do formularza oferty);

nalezy wypelnid i podpisad w.niiejscu do tego wyznaczonym (formularz
winien byd zlo^oiiy wraz z dowpdami na wezwanie Zamawiaj^cego);

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

nalezy zal^czyd do formularza oferty);

nale±y wypelnid i podpisad w miejscu do tego wy^aczonym oraz zloiyd
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,
o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ;

7) wzdr o^wiadczenia, 0 ktdrym
mowa w art. 25a ust.l pkt 1

pzp

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

(oswiadczenie nalezy zal^czyd do formularza oferty);

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert? nalezy zloiyd w siedzibie Zainawiaj^cego:
l^l^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
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ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6j nr 208A (II pi?tro),
wterminie do dnia '2'6'*02"'2019 godziny 12.00.

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

3. Wykonawca mo2:e, przed uplyweiii terminu do skladania ofert, zmienid lub wycofac ofertf.
4. Otwarcie ofert odb^dzie si? w dniu ..2..5-...Q2»..2fl19 o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokdj nr 217A (II piftro).

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

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (finny) oraz adresy Wykonawcdw, a taki:e informacje
dotycz^ce ceny, terminu vv^koiiania Zamdwienia, okresu gwarancji — nie dotyczy i warunkdw platno^ci
zawartych w ofertach. Zamawiaj^cy odczyta informacje, ktdre podlegaj^ ocenie w kryteriach oceny ofert.

7. Niezwlocznie no otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl)
informacje dotyczqce:

1) kwoty, j ak^ zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;

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

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, warunkdw platno^ci zawartych w ofertach.

Xn. Qpis sposobu obliczenia cenv ofertv

1. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladnoSci^ do

dwdch miejsc po przecinku, przy Uwzgl?dhieniu zasady, iZ ceny (warto^ci) nalezy zaokr^glad do pebiych

groszy, przy czym kohcdwki poniZej 0,5 grosza pomija si?, a kohcdwki 0,5 grosza i wyZsze zaokr^gla si? do

1 grosza.

2.. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ b?d^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

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

4. Wykonawca w formularzu kalkulacja cenowa ̂  w zalezno^ci od tego, czy obowi^zek zaplaty podatku VAT

spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do cen netto dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza,

warto^d 23% podatku VAT. W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiqzek podatkowy (VAT), Wykonawca

sklada wraz z oferty informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zalqczono do SIWZ).

Jezeli zlozono ofert?, ktdrej wybdr prdwadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego

Zgodnie z przepisami o podatku od tpwardw i ushig, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy

do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowi^zek rozlic^d zgodnie

z tymi przepisami.

5. Sposdb obliczenia ceny oferty wynika z formularza kalkulacje cenowa. Wykonawca dokonuje zatem operacji

matematycznych zgodnie z Zasadami wynikaj^cymi z ww. formularzy.

6. Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty, oplaty i podatki zwi^zane z realizacj^ zamdwienia, zgodnie

ze wzorem umowy.

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

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?dzie przedstawione poni^ej kryterium oceny ofert

oraz nast?puj4cy sposdb oceny ofert;

19



- I

Nr zamdwienia: 5/pn/2019

Cena -waga lOO%

najni^za zaoferowana cena spo£r6d ocenianych ofert

IloSd punkt6w = — x 100 pkt x 100%

cena zaoferowana w ofercie ocenianej

»Pimktacja b?dzie pr^znawana zgodnie z powyzszym wzorem.

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

SIWZ, w tym formularz opis przedmiotu zamowienia oraz -wzor umowy, zawierajq standardy jakpiciowe, o ktorych

mowa w art. 91 ust. 2apzp.

Xiy. Informacie o formalno^ciach. iakie powirinv zostad donelnione no wvborze ofertv w celu zawarciia

unaOwv w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zaindwienm Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktbrego oferta jest wama, nie
pbdlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom dkreSlonym w ustawie Prawo zamdwien jjublicznych, spelnia
wymagania Zamawiaj^cego okre^Ione w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okreSlonego w SIWZ. Zamawiaj^cy infonnuje o wyborze dferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umowf w sprawie zamdwienia publicznego z wybfanym .Wykonawcy, z zastrzezeniem
art. 183 pzp, w terminie okre^Ionym w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.

Form? przeslania zawiadomienia 0 wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ.
3. . Zamawiaj^cy mo^e zawrzed umpw? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, JeMi:

a) wprzypadkutrybu przetargunieograniczonegozlo^onotylkojedn^ ofert? lub
b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej nit kwoty okre^lone w przepisaeh

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp iiplyn^l termin do wniesienia odwolania na c^mho^ci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosiia wyrok
lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dbkladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy moie wyrazid zgod? na
podpisanie umowy drbg^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? Zawarcia umowy. Najpd;&iej
w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia lunowy Wykonawca zobowi^any jest wnie^d zabezpieczenie
naleiytego wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od-zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy mots
wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spoSrdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba is zachodz^ przeslanki imiewainienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nale^vteso wykonania nmnwv

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

2. Zabezpieczenie moze zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj^cych
formach:

a) pieni^dzu.
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b) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spbMzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym,
4e zobowi^anie kasy jest zawsze zobowi^aniem pieni^mym;

c) gwarancjach bankowych,

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

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsifbiorczoSci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca Wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
poniiej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego
najpdiniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mifdzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^ch 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany
jest zlozyd stosowny dokument w kasje Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j
nr 410, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji xunowy Wykonawca mo±e dokonad zmiany fprmy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
0 ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem
ci^glo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. 0 zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

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

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnoSci z^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i niendwnlalnv.

7. W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot poszczegdlnych cz?^ci zabezpieczenia, Zamawiaj^cy
nie mo2e zostad pozbawiony moiiliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia naleZytego
wykonania xunowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie wazno^ci zabezpieczenia
(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie xyazno^ci dokumentu).

8. Projekt tresci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiaj^cym p6 wyborze oferty, a przed zawarciem

umowy.

9. Zasady zwi^ne z zabezpieczeniem, w tym termin zwrotu zabezpieczenia, okresla wZor xunowy oraz art. 151
ust.l pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktore Zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar
ximownych z tytuhi niewykonania lub nienaleZytego wykonania xxmowy, zawiera wz6r xunowy zal^czony do
SIWZ; Wz6r umowy reguluje prZyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamdwienia.

2. Wykonawcy wyst?pujicy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidami odpowiedzialnoSd za wykonanie xunowy
1 wniesienie zabezpieczenia naleZytego wykonania xunowy.

XVII. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv nrawnei Drzvsluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie

zamowienia

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

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moZe ponie^d szkod? w xvyniku
naruszenia przez zamawiajicego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguji rdwnieZ organizacjom wpisanym na list?,
o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.
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3. Odwoianie przyshxguje wyi^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiajgcego podjftej
w post^powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnoSci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^any
na podstawie ustawy.

4. Jeiieli warto^d zamdwibnia jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwoianie przyshlguje wyl^cznie wobec czynno^ci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r§ki lub zapytania o cenf;
2) okre^lenia warunkdw udziahi w post^powaniu;
3) wykluczenia odwohij^cego z post?powania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwoluj^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwoianie powinno 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 praz 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. Odwoluj^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego tre^ci% przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad

Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno^ci,

do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshlguje odwoianie na podstawie art. 180

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy po^arza czynno^d albo

dokonuje czynno^ci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej

czynno^ci. Na czynnoSci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshlguje odwoianie, z zastrzei;eniem art.

180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okreSla art. 182 pzp.

XVIII. Informacia dla Wykonawcdw - Klauzula informacvina RODO

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

2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w spirawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporz^dzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuj?,

■  administratorem Pani/Pana danych osobowych j est:

Narodowy Fundusz Zdrowia - Sl^ski Oddzial Wojewddzki ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice; adres e-mail:

zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl;

■  Inspektorem Ochrony Danych w Sl^skim Oddziale Wojewddzkim Narodowego Fimduszu Zdrowia jest Pan

Maciej Zymelka, adres e-mail: iod@nfz-katowice.pl, tel. 32 735 19 21;

■  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi^zanym

z post?powaniem o udzielenie zamdwienia publicznego w przedmiocie: usluga sprzqtania w obiektach SOW

NFZ - pomieszczenia delegatur i SOU - zamdwienia nr 5/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego;

■  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d4 osoby lub podmioty, ktdrym udost?pniona zostanie

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

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

■  Pani/Pana dane osobowe b?d4 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakodczenia post?powania o udzielenie zamdwienia, a takie przez okres trwania umowy oraz okres

archiwizowania dokumentdw zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie regulacjami;
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■  obowi^ek podania przez Pani^/Pana danych osobowych bezpo^rednio Pani/Pana dotycz^cych jest wymogiem
ustawowym okre^lonym w przepisach ustawy Pzp, Zwi^zanym z udziaiem w post^powaniu o udzielenie
zamdwienia publicznegd; konsekwencje niepodania okre^lonych danych wynikaj^ z ustawy Pzp;

■  w odniesieniu do Pafai/Pana danych osobowych decyzje nie b^d^ podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

; ■ posiada Pani/Pan;

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu dp danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych;
- napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo Z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem pr^adkdw, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzpdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan^
przetwarzanie danych osobowych Pani/P^a dotycz^cych narusza przepisy RODO;

■  nie przyshiguje Pani/Panu:

- w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 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
podstawq prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do spmstowanja nie mote skutkqwad zmianq wynlku postqpowahia
o udpelenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie mote namszap iniegminosci piotokoiu oraz jego zaiqcznikdw.
" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w ceiu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej iub w ceiu ochrony praw ihnej osoby HzyczneJ iub
prawnej, iub z uwagina watne wzgipdy interesu pubiicznego Unii EuropeJskieJ iub panstwa czionkowskiego.

UWAGA! W przypadku otrzymania ninicjszej SIWZ nickomplctncj lub nicczytclncj nalc^ fakt ten

natychmiast zgiosid Zamawiaj^ccmu.
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OPERTA

Natodowy Fundusz Zdro\da
^Iqski Oddziat Wojewodzki
ul. Kossutha 13

Dane Wykonawcy; 40-844 Katowice

Nazwa/Fittha:

Adres:

Nuniet KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: /jeieli dotyczy/

Numet REGON: a... /jezeli dotyczy/

NumerNIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

telefon: fax: (jezeli jest)

strona wurw: (jezeli jest)

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, lia ktory Zamawiajq^cy b?dzie mogl zwrodc wadium (dotyczy wadium

whiesionego w pieni^dzu)

1. W nawi^zaniu do ogioszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot us4ug^ spi2%tania
w obiektach ̂ l^sMego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pomieszczenia
Delegatur i SOU, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zaniowienia,
zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zam6\denia:

za cen^ oferty: zlbrutto,

zgodnie z formularzem kalkulacja cenowa.

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do cen-(wartosci) netto podanych w foimularzu kalkulacia cenowa podatku

VAT, jeieli obdwi^zekpodaikowy spdczywa na Zamawiai^cym — patrz pkt XII pkt 4 SlWZ otaz wz6r informacji.
o ktotej mowa w art. 91 ust. 3a pzp. W taldej sytuacji cenq ofetowanq, ptzez Wykonawcy b^dzie cena iietto. czyli

bez podatku od towarow i using. Wykonawca Winien uwzgl^titiir nintejsze przedstawiaji^c cen^ oferty.

,2. Oswiadczamy, iz zobowiiizujeniy si? wykonywac przedmiotpwe zamowienie przez okres 12 miesi?cy, tj.
od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.03.2020 r., z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy zawarde umowy. nast^pi

w driiu 01.04.2019 r. lub pozmej, zamowienie b?dzie wykonywane przez okres 12 miesiqc^ licz^c od diiia
nast?puj%cego po dniu zawarda umowy.
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3. O^wiadczamy, ze akceptujemy waranki pfatno^ci okre^one we wzorze umowy.

4. OswiadcZamy, ze uwazamy si? za zwiqzanych niniejsz^ ofertq. przez okres 30 dni. Bieg zwi^zania oferty
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladaoia ofert.

5. Oswiadczatny, ze do wykohywania czynnosci, co do ktorych SIWZ w nimejszyni post?powaniu wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, zaangazujemy * osob sprz^tajf^cyrh ktore b?d^
zattudmone lia podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w caiym okresie realizacji umowy.

* w wyktopkowanym miejscu nale^y wpisac i^datin informacj?, czyli liczb^ osob sptz^taj^cych.

Liczba podana w pkt 5 niniejszego fotmularza winna bye sum^ liczby osob sprz^taj^cych podanej
poni^zej w tabeli dla poszczegoliiych lokalizacji (obiektow):

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

Delegatura Cz?stochowa

Delegatura Piekary Slq.skie

Delegatura Rybnik

SOU Chorzow

SOU Dq^browa Gomicza

SOU Gliwice

SOU Klobuck

SOU Sosnowiec

SOU Zabrze

SOU Zywiec

Pr^e^ cr^nnosci, ktdrych nykonanie pokga na wykonjwaniu prag w ro^mieniu kodeksu prag, roomie sig wssQ/stkie
c^nnosci ivykonjwane w ramach pr^dmiotu s^mowienia, ktore wskat^no m formularsip opis pr^dmiotu ^amowienia,
wykonjwane be^osrednio prsps[^ osol^ sprv^ptajqce Hcsgestnics(cice po stronie Wjkonawg luh podwjkonawg n> procesie
wgkonjn>ania usfugi objgtej prtspdmiotem vpmomenia, t(a npjjcitldem ce^nnosci, o ktorych mowa w Cr^sci A formulampi opis
prs^dmiotu s^mowienia wpkt VI ipkt VIL

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^ujemy si?
w przypadkii wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okreslonjmu w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.
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7. Oswiadczamy, ze zai^czony do SIWZ wzor umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowiqzujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia utnowy na wamnkach okreslonych we wzotze umowy,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

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

Lp. czeic zatnowienia firma podwykonawcy

* wypehiic tylko w przypadku zamiatu wykonywania zamowienia z udziafem podwykonawcy/6w wskaztij^c
cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamietza powietzy6 podwykonawcy otaz firm?
podwykonawcy/6w.

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

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

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

** tiiepottzebne skreslic. Wprzypadku polegattia na zdolnosci lub sytuacji innego podmiotu/ow Wykonawca
udowodni, iz realizujqc Zamornenie b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tego podmiotu/ow,
w szczegolnosci przedstawiajqc zobowi^anie tego podmiotu/6w do oddania mu do dyspoZycji niezb^dnych
zasobowna potrzeby realizacji zamowienia.

UWAGA! Zgodnie z art 22a ust4 pzp, w odniesieniu do warunku dotyczqcego doswiadczenia (tu: zdolnosci
zawodowej), Wykonawcy tnogq polegac na zdolnosciacb innych podmiotow. ieslipodmioty te zrealizuiq ushigi.
do realizacji ktorych te zdolnosci sq wymagane.

12. Oswiadczamy, ze jestesmy podrmotem (ze kazdy z Wykonawcow wspohiie ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamowienia jest podmiotem*), o ktorym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatrudniajq,cym osoby
niepelnosprawme w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudmamu osob niepelnosprawmych oraz, ze speiniamy (kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si?
o udzielenie zamowienia speltiia*) warunek okreslony w oparciu o art. 22 ust. 2a pzp, tj. minimalny
procentowy wskaznik zatrudmenia przez nas osob niepelnosprawnych w rozumieniu ww. ustawy z dnia
27.08.1997 r. jest nie mniejszy nii 30% osob przez nas zatrudnionych. Zobowi^zujemy si? takze do
zachowania spelniania ww. warunkow w sposob ciqgly w calym okresie realizacji umowy, a nie tylko na
etapie post?powania o udzielenie zamowienia (w prz3rpadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si?
o udzielenie zamowienia zobowiq,zanie dotyczy kazdego z takich Wykonawcow).
*Niepottzebne skreslic

13. Oswdadczamy, ze b?dziemy realizowac umow? w sposob zgodny z ustawy z dnia 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowejd spolecznej praz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych.

3
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14. Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezjrtego
wykonania ximcwy w ■wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty. Zabezpieczenia wniesieniy najpozniej w
dniu w3ranaczonym jako dzien zawarcia umowy.

15. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszyni post?powaniu
(w tym podpisuj^cych ofert?/fottnularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast?pujq,cego
dokumentu*:

1) KRS
2) CEIDG
3) pelnomocnictwa zal^czonego do niniejszego fortnularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio

umocowane.

*zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowainione (upelnotnocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post?powamu:

/itni? i nazwisko/ /podstawa upowainienia do teptezentpwania Wykonawcy/

16. Oswiadczaniy, iz naleizymy/nie naleiymy** do grupy maiych lub srednich przedsi?biorstw.
** niepottzebne skteslic

D^nig'i matego ora\ sredniego prt(edsiibior(y, a tak^ mikropr^dsiibior^ s^amiera ustaiva dnia 06.03.2018 r. Pram pr^dsiibiorcow
(D^. U. 2018.646). Zgodnie ^ art. 7 ust. 1 pkt 1 -pkt 3 gt. mtany u^te id ustawie okresknia os;naes;ajcc
1) mikrvprs^dsi^biorca - pn^dsiibiorci, kto^ w co najmniejjednjm roku ̂  du/och ostatnich lat obrotoiiych speiniat tcict^ie nast^ujuce wantnki:
a) ^atmdniat srednioroct^k mnkj ni^ 10 pracownikow oras^
b) osiqgncii roci^ny obrot netto s^e sprs;eda^ toivaroiD, wyrobow i using oras^ operagi finansowych nieprvykracsyijciey rSiDnoivartosci w i(iotych 2
milionoiv euro, lub sunr/ aktywoiv jego bilansu sporsyidspnego na konkc jednego ^ tych lat nk pr^krocs^ly rownoivartosd id sdotych 2 mlionoiD
euro;

2) mafy ptzedsifbiorca - pn^edsiqbiorci, ktory id co najmniy jedvym roku z dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial luczpie nast^puj^ce

a) zptrudnial srednioroczpie mniy niz 50 pracownikow oraz
b) osiqgttnl rocznj obrot netto z? sprzedaiy towarow, nyrobdiD i uslug oraz K operagi finansowych nieprzekraczajciy rownoiDartosd iv zlotych 10
milionoiv euro, lub sumy aktyivowjego bilansu sporzcfdzpnego na konkcjednego z tyoh lat nie przekroczyly rownowartosd iv zfotych 10 milionoiv
euro - i ktory nie jest mikroprzedskbiorcc;;
3) sredni ptzedsi^biotca - przedsiibiorc^, ktory iv co najmnkj jednym, roku z divoch ostatnich lat obrotoryych spelnial Iciczpie nast(pujcice
warunki;

a) zptrudnial sredniorocznie mnkj niz 250pracownikow oraz
b) osiagnal roczpy obrot netto zy sprzeda^ towarow, wyrobow i uslug oraz Z operagifinansonych nieprzykraczajciy rownowartosd w zjotych 50
milionow euro, lub sunry aktywdw jego bilansu sporzpdzpnego na konkc jednego z tyoh lat nie przekroczyly rownowartosd w zjotych 43 milionow
euro

- i ktory nie jest mikroprzedd^biorcq, ani malymprzydskbiorcq.

17. Oswiadczamy, ie wypelnilismy obowi^ki infotmacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiCgania si?
o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post?powaniu.**
o*rozpor2^d2enie Padamentu Eutopejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

A
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*rozporzqd2enie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z diua 27 kwietnia 2016 r. w spra'wie ochrony ospb
fizycznych w zwi^ku z przetwarzaiuem danych. osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu taMch danych otiaz
uchylenia dyrektywy 95/46/\!C® (ogdlne rpzpotz^dzenie o ochtonie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, stf. 1).
** W przypadku; gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych lub
zachodzi wylq,czenie stPsowania obpw^zku infprmacyjnegp, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci
oswiadczenia Wykonawca nie sklada, .tj. naleiy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.

.18. Zal^cznilrami do niniejszegp fotmulatza ofetty nast^puj^ce ■wypetnione fotmulatze/
oswiadczenia/dokumenty:

1) infomiacja, o ktprej mowa w art. 91 ust.3a pzp
2) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp

13) fprmularz opis przedmiotu zamowienia
4) formularz kalktdacja cenowa

, 5) zobowi^Zame inhego pddmiotu do oddama do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych .zasoboW na potrzeby realizacji
zamowienia — jezeli dotyczy

6) pelnomocnictwo os6b reprezentuj^cych WykonaWcp (oiyginal.lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)
— jezeli uprawnienie do reprezeritacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

7) inne - jezeli dotycZy

Uwaga!
Na wezwaaie Zamawiajqcego, o ladiym mowa w art, 26 ust.2pzp (patrz: SIWZ), Wykonawca ztoiy nast^pujqce
oswiadczenia i dokumenty:

a) dokuinent potiyierds^ciQi, Wykonawca.jest uhetj>iect(ony od odpowiedijalnosd ywilnej w e^akresie prowad^nej dsjaialnosci
spncmanej sipn^dmiotem ;(ammema na sumg ̂ aranyjnci okreslonci pm^^ Zamawiajdcego;

»Je^li Wykonawca polega na ytuaji ekonomici^ej innego podmiotu! ow, pr^edstdwia ww. dokument potwierd'^jcicy, i;e podmiot, na ktorego ,
ytuaji. ekonomicspej Wykonawca pokga jest ubecpiecvpny od odpowiedcjalnosci ywilnej w ^akresie prowadcpnej dsjatalnosci syicp^nej
e^pre^dmiotem t^amowienia. '
nje^eii Z ue^asadnionej.pryctyny Wykonawca nie mos^ zfo^c dokumentu dotycs^cego ytuaji ekonomicspej nymaganego pnys^ Zamawiajucego,
mo^ sjoyc inny dokument, ktoty w nystarcs^jciy sposdb potwierde^a spetnianie oplsanego pryz. Zamawiajucego warunku udzjalu
wpostgiowaniu (art.26 ust. 2cpep).

b) informacj'a banku lub spdtdzielcZej. kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzpj^ca wysokosc posiadanych
irodkowfinansonych lub zdolnosc kredytowciWykonawy;

»Je^li Wykonawcapolega na ytuagifinansowej innego podmiotu! 6w, pnydstciwia ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu.
»Jeiyli z uzaSadnionej prycyhy Wykonawca nie moiy zfoyc dokumentu doyczpcego ytuagiJinansowg nymaganego przez Zamawiajgcego,
moze zifZfi Inny dokument, ktdy w uystarcyjciy sposdb potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajcicego warunku udzialu
wpostqpowaniu (art.26 ust. 2cpep).

c) wykaz uslug (formularz wykaz uslug) wraz z dowodamu

Uwaga!
Oswiadczenie o przynaleinosci albo braku przynaleznosci do tej same) gmpy kapitatowej Wykonawca sklada
w terminie 3 dni od zamieszyzenia informagi, o ktorej mowa w art: 86 ust 5pzp na stronie internetowej www.nfv-katowicepl.

Imi^ i nazwisko upefnomocniohego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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O PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ushiga sprz^tania obiektdw Delegatur ,i Sekcji Obshigi Ubezpieczonych Sl^skiego. OW NFZ, zgodnie
z wymoganii Gkreilonymi w SIWZ, w lym zgodnie z niniejszym formularzem oraz \yzorem umowy.
Sprz^tanie winno odbywadsif:
- sprz^tanie Delegatur - od poniedzialku do pi^tku w godz; 7.00 do godz. 19.00;
- sprz^tanie Sekcji Qbshigi Ubezpieczonych - od poniedzialku do pi^tku w godz. 8.00 do godz. 16.00.

Adresy pbiektdw/lpkalizacji objptych sprz^taniem:
1) Bielsko Biala, ul. Karpacka 24 (delegatura)
2) Czpstochowa, ul. Czartoryskiego 28 (delegatura)
3) Piekaiy l§l^skie, ul. Ko^ciuszki 22 (delegatura)
4) , Rybnik, ul. 3 Maja 29 (delegatura)
5) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Chorzowie, ul. Katowicka 105, Chorzdw,
6) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w D^browie Gdmiczej, ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 1,

D^browa Gdmicza,

7) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Gliwicach, ul. Wincentego Pola,7, Gliwice,
8) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Klobucku, ul. 11 Listopada 5a, Klobuck,
9) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A, Sosnowiec,
10) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Zabrzu, ul. Slpczka 20, Zabrze,
11) Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w Zywcu; ul. Dworcowa 23, Zywiec.

/Sekcja Obslugi Ubezpieczonych — w skroCie SOU/

Cz^sc A - Zasady ogolne.

Dotvczv Delegatur i SOU

L Usiugi sprz^tania \v pomieszczeniach biurowych, socjalnych i technicznych:

1. Czynno^ci wykonywane 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu:
a) wycieranie na mokro powierzchni biurek;
b) odkurzanie dywandw i wykladzm podlogoWych;
c) opfdmianie i mycie kubldw na ̂ mieci, wynoszenie workdw ze ̂ miecianii oraz wynoszenie

zawafto^ci wdrkdW z niszczarek;
d) mycie umywalek oraz baterii kranowych;
e) zamiatanie i mycie podl6g detergentem;
Q wycieranie na molq-o parapetdw, gablot, klamek oraz powierzchni mebli (szafki, kontenerki,

p61ki, fotele);
g) polerowanie luster.

2. Czynno§ci wykonywane 3 razy w tygodniu:
a) mycie glazury wokdlmnywalek;
b) wycieranie na mokro pojemnikdw na mydlo w plynie i rfczniki.

3. CzynnoSci wykonyw^e 1 raz w miesiqcu:
a) mycie dfzwi wej^ciowych (w tym futryn) do pomieszczefi;
b) mycie szaf;
c) generalne sprz^tanie polegaj^ce na zamiataniu oraz umyciu podl6g po w^sxmipciu/odsunipciu

szaf, szafek, k6ntenerk6w, biurek, krzesel i innego Sprzptu w sprz^tanych pomieszczeniach;
d) wycieranie powierzchni lamp o^wietleniowych,tam, gdzie jest to mo^we;
e) kohserwa^cja ppdl6g (pastowaniej froterowanie wraz z doczyszczaniem);
f) wycieranie kratiWywietrznikdw.

1
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4. CzynnoSci wykonywane 1 raz na 3 miesi^ce;
a) odmraianie i mycie loddwek.

n. Uslugi sprz^tania w toaletach:

1. CzynnoSci wykonywane przynajmniej 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu:
a) mycie umywalek i baterii kranowych;
b) mycie pbdl6g detergentami i ̂ rodkami dezynfekcyjnymi;
c) mycie sedesdw i desek sedesowych detergentami i ̂ rodkami dezynfekcyjnymi;
d) polerowmie luster;
e) opr6;^anie i mycie kubldw, wynoszenie workdw ze ̂mieciami;
Q wycieranie na mokro parapetdw;
g) wycieranie na mokro pojemnikdw na mydio w plynie i r?czniki.

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

3. Czynno^ci wykonywane 1 raz w mtesi^cu:
a) wycieranie na mokro wywietrznikdw;
b) mycie lamp oSwietleniowych, tam, gdzie jest to moSliwe;
c) doczyszczanie podidg.

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

1. Czynnosci wykonywane 1 raz dziennie:
a) zamiatanie i mycie podldg i biegdw schodowych;
b) mycie drzwi oddzielaj^cych klatki schodowe od ci^gdw korytarzowych;
c) wycieranie na mokro stolikdw, parapetdw, dolnych ram okiennych na Idatkach schodowych;
d) oprdSnianie i mycie kubldw na ̂mieci, wynoszenie workdw ze Smieciami.

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

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

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

Czynnosci wykonywane 1 raz na 2 tygodnie:
a) zamiatanie i mycie podldg;
b) mycie parapetdw, grzejnikdw, mebii, drzwi;
c) oprd^nianie kubldw na ̂mieci, wynoszenie workdw ze Smieciami.

V. Uslugi sprz^tania wykonywane codziennie, na bie:l^co, w zaleznoSci od aktualnych potrzeb:

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

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

zimowym bfdzie to oznaczalo rdwnie^ od§niei:enie schoddw prowadzgcych do budynku (nie mniej niz
raz dziennie - w zaletoo^ci od warunkdw atmosferycznych);

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

6. oprdinianie koszy na ̂mieci umieszczonych na zewn^trz budynkdw;
l\
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7. uzupetaianie r?cznik6w papierowych, papierdw toaletowych, kostek zapachowych oraz mydla w plynie.

VI. Usiugi wykonywane 3 razy w roku;

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

vn, Usluga akrylowania (w przypadku zgloszenia takiej potrzeb przez Zamawiaj^cego; na wniosek
Zamawiaj^cego):
akrylowanie do 500 vvykiadziny podiogowej PCV.

Pod pojfciem „rok" u^ytym w niniejszym fonnularzu naleiy rozumiec okres realizacji Zamdwienia, tj. 12
miesi^cy.
Przez mycie okien naleiy rozumied mycie dwustronne calego okna (w tym szyb, ram okiennych, parapetow
wewn^trznych i zewnftrznych).
Zamawiaj^cy wymaga, aby wszystkie okna byly myte obustronnie, a wife Wykonawca winien uwzglfdnid
dwukrotno^d powierzchni okien podanej w pierwszej tabeli w CzfSci C niniejszego formularza, przy czym
zewnftrzna powierzchnia okien w poz. 2 wymaga mycia specjalistycznego (brak dostfpu z poziomu okna w celu
umycia zewnftrznej strony okna).

Cz^sc B - Informacje ogolne na temat obiekt6w (budynkow, pomieszczen) objftych
sprz^taniem:

Lp. Adres Podtoga zmywalna
m2

PCV

Wykladzina
dywanowa

m2

Glazura terakota

m2

podlogi /£ciany

Okna

I!o££ szt.

/powierzchnia m2

1 2 3 4 5 6

1
Delegatura w Bielsku-
Bialej 58,00

- 202,00 m2
12 szt./36 in2 (w tym
okna kt6re moZna myd
tylko od zewn^trz)

2
Delegatura w Dfbrowie
Gdmiczej

100,85 ml
- -

12 szt./34,96m2

3
Delegatura w
Czestochowle

368,00
-

35,00m2/

55,00m2
26 szt./86 m2

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

5 Delegatura w Rybniku 275,00 155,00
410,00m2/
139,00m2

66 szt./lll,89 m2

6 SOU w Gliwieach 66,00
-

30,00 m2/
25,00m2

8 szt./16,8 m2

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

8 SOU w Klobucku 16,00
- -

1 szt. / 2,48 m2

9 SOU w Zabrzu
55,00 ni2

10,00 m2 (panele podlogowe)
- 57,00 m2/32,00 in2

4 szt. / 3,20 m2

1 szt. / 2,48 m2

10 SOU w Sosnowcu 108,20 m2
- 10 m2 3 szt. / 45,44 2

11 SOU Zywiec 70,00 m2 5m2

4 szt. nieotwieralne

9 szt. Okna wew.

pomieszczeA

Lp. Adres Powierzchnia

biurowa i sbcjalna
( okolo)

m2

ciqgi
komunikacyjne

(okolo)
m2

kiatki

schodowe

(okolo)
m2

toalety
(okolo)

m2

Pomieszczenia

archiWaihe +

techniczne

(okolo)
m2

I 2 3 4 5 6 7

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

172 m2 terakota

30,00
terakota

Delegatura w Czfstochowie 257,00 wykladzina 60,00 PCV 20,00 51,00

oj
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PCV 15,00
terakota

terakota PCV

Delegatura Piekaiy ̂ Iqskie 118,53 terakota 38,46 terakota
26,09
terakota

3,99 terakota

Delegatura w Rybniku

430,00
155,00 wykladzina
dywanowa

275,00 PCV

220,00 terakota
30,00
terakota

50,00
terakota

40,00
terakota

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

SOU w Dqbrowie G6miczej 100,85
wykladzina PCV

-
- - -

SOU

w Gliwicach

70,OO - wykladzina
PCV

16,00
-

10,00
terakota

-

SOU w Klobucku
16,00 wykladzina
PCV

- - - -

SOU w Zabrzu
90,00 wykladzina
PCV

20,00 terakota
-

10,00
terakota

2,00
PCV

SOU w Sosnowcu
108.20 wykladzina
PCV

- -

10,00
terakota

-

SOU w Zywcu 70,00 wykladzina
PCV

5,00 terakota

Lp. Adres
iio^e

toalet

iio^e

umywaiek

Ilo££

zlewozmy-
wak6w

Ilo££

pojemnikdw
na mydio

Ilo££

pisuardw

IIo££

pojemnikdw
na recznikl

Ilo^d

kondygnacji
w budynku

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

Delegatura w Piekarach
l^l^skich

2 4 1 4 4 4 1 nadzienma

Delegatura w Rybniku 6 13 1 13 2 13 3 nadziemne

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

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

1 podziemna

SOU w Gliwicach 2 2 1 3 2 3 1 nadziemna

SOU w Klobucku 0 1 0 1 0 1 1 nadziemna

SOU w Sosnowcu 2 2 - 2 - 2 1 nadziemna

SOU w Zabrzu 2 3 1 2 - 2 1 nadziemna

SOU w Zywcu 2 3 1 2 - 2 1 nadziemna

Liczba sztuk;

Delegatura
Bielsko-Biala

Delegatura
Czfstochowa

Delegatura
Piekary l^l^skie

Delegatura
Rybnik

SOU Chorz6w

Biurko 16 21 15 24 5

Szafa 28 41 10 65 6

Krzeslo 66 73 30 97 15

SOU Dqbrowa
G6rnicza

SOU Gliwice SOUKlobuck SOU Sosnowiec SOU Zabrze SOU Zywiec

Biurko 10 ,  5 2 4 6 3
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Szafa 16 5 3 12 12 6

Krzeslo 20 20 4 21 17 20

Kosze na §mieci:

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

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

- D^browa GOmicza
> 8 szt. 0 pojemno^ci 35 litrOw
>  3 szt. 0 pojemno^ci 10 litrOw
>  3 szt. o pojernno§ci 50 litrOw

- Cz?stochowa
> 6 szt. 0 pojemno^ci 25 litrbw
> 8 szt. 0 pojemnoici 35 litrbw
> 3 szt. o pojemno|ci 50 litrdw

- Gliwice

> 4 szt. 0 pojemno^ci 35 litrOw
> 6 szt. 0 pojemiioSci 15 litrOw
> 4 szt. 0 pojenmo^ci 50 lilrOw

- Bielsko Biala

> 8 szt. p pojeriinoSci
>  11 szt. o pojeninoSci

- ChorzOw

> 5 szt. 0 pojemnoSci
- Klobuck

> 3 szt. o ppjemnoSci
- Zabrze

> 3 szt. 0 pojemno^ci
- Sosnowiec

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

20 litrOw

iO litrOw

25 litrOw

25 litrOw

35 litrOw

35 litrOw

35 litrOw

Czfsc C - Wykonawca oswiadcza i zobowi^uje si^, iz bfdzie realizowal zatnowienie
zgodnie ze wzorem umowy, w tym Wykonawca oswiadcza 1 zobowiqzuje sif:

1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^je sip zapewnib dodatkoWo, na wniosek

Zamawiaj^cego, w sumie nie^ipcej niZ 100 osobogodzin sprz^tania pomieszczen na wypadek zaistnienia
okoliczno^ci wymagaj^cych dodatkowego sprz^tania. Wykorzystanie dodatkowych osobogodzin przez
Zamawiaj^cego bpdzie fakultatywne i bpdzie zaleZalo od jego bieZ^cych potrzeb. Zamawiaj^cy
k^dprazowo poinformuje WykPnawcp za po^rednictwem poczty elektrpnicznej na adres e-mail
Wykonawcy o zamiarze skorzystania z dodatkowych osobogodzin wskazuj^c datp (lub okres) oraz gpdziny
dodatkowego sprzqtania wskazanych pomieszczeh w daiiym obiekcie, a takze rodzaj czynno^ci sprz^tania.^

(V
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Wykonawcy nie przyshiguj^ iadne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiaj^cego cz^^ci lub
calo^ci dodatkowych osobogodzin.

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

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

3. Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca, obok ̂ rodkdw bezpoSrednio przeznaczonych do utrzymania
czystoSci obiektdw/pomieszczen, zobowi^zuje si? w ramach wynagrodzenia umowy na biei^co zapewniad
wszystkie niezb?dne Srodki czysto^ci i artykuly higieniczne (toaletowe), w szczegdlno^ci: mydlo w plynie
do pojemnik6w o pojemno^ci 0,75 1, kostki zapachowe do toalet, od^wie;^acze powietrza do toalet oraz do

sekretariatdw, papier toaletowy o ̂rednicy rolki 19 cm (w wi?kszo^ci wkladany do pojemnik6w na papier
toaletowy), r?cZniki papierowe (rolka - przybli^one wymiary: wys. 20 cm, dl. 160 m, ̂r. 20 cm, a w

Bielsku-Bialej papier skladany 23cm x 25cm) oraz umieszczad je w lazienkach, toaletach lub w innych
wskazanych przez Zamawiaj^cego pomieszczeniach. Wykonawca zobowi^zuje si?, is wszystkie Srodki
bezpoirednio przeznaczone do utrzymania czysto^ci obiekt6w/pomieszcze6, dostarczone ̂ rodki czysto^ci
oraz artykuly higieniczne (toaletowe), w tym mydlo, detergenty, Srodki dezynfeJcuj^ce, kostki zapachowe,
b?d4 stanowily produkty naleiytej jako^ci, a dostarczany papier toaletowy oraz r?czniki papierowe b?d4
pochodzily z recyklingu oraz b?d^ biale (poziom bieli minimum 60%).

4. Do wykonywania czynno^ci obj?tych przedmiotem niniejszego zamdwienia Wykonawca zobowi^zuje si?

uiywad sprz?tu, mz^dzefi oraz §rodk6w czysto^ci o odpowiednich parametrach, tj. przeznaczonych przez

producenta dla danego typu czyszczonej lub konserwowanej powierzchni.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? u^ywad przy realizacji ushigi sprz^tania i zapewniad wyl^cznie takie Srodki

czystoici oraz artykuly higieniczne (toaletowe), oraz ̂ rodki bezpo^rednio przeznaczone do utrzymania
czysto^ci obiektdw/pomieszczefi, ktdre zostaly oznaczone znakiem CE (tam gdzie znak ten mo2;e mied

zastosowanie), s^ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami

prawa, w tym w zakresie bezpieczenstwa u:iytkowania, ochrony zdrowia i ^rodowiska. W przypadku

jakichkolwiek wqtpIiwoSci Zamawiaj^cy ma prawo zaz^dad, a Wykonawca zobowi^zuje si? niezwlocznie

udokumentowad spelnienie wymogu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust?pu. Brak

niezwlocznego udokumentowania b?dzie skutkowal natychmiastowym zaprzestaniem u2ywania takiego
^rodka czystoSci lub artykuhi higienicznego (toaletowego) przez Wykonawc? i zast^pienie go innym,
zgodnym z wymogami SIWZ.

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

Zamawiaj^cego lub osobom trzecim w toku wykonywania zamdwienia, w tym na skutek zastosowania

Srodkdw, ̂ rodkdw czysto^ci oraz artykuldw higienicznych (toaletowych) nie spelniaj^cych powyiszych

wymogdw.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? i o^wiadcza, iQ osoby, ktdre b?d4 wykonywaly czynnoSci obj?te przedmiotem

zamdwienia, tj. osoby sprz^taj^ce, posiadaj^ wazne za§wiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazah do

wykonywanej pracy na stanowisku osoby sprz^taj^cej, wystawione przez lekarza medycyny pracy. Na

prosb? Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^je si? przedloiyd ww. zaSwiadczenia, w szczegdlnoSci

w sytuacji budz^cej wqtpliwo^ci co do mo:^iiwo^ci wykonywania tego rodzaju pracy przez dan^ osob?.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo ii^dania skierowania wskazanej osoby wykonuj^cej prac? w charakterze

i na stanowisku osoby sprz^taj^cej, na lekarskie badania kontrolne, pomimo waiaio^ci lekarskich badan
okresowych, w celu weryfikacji zdolno^ci do pracy na dotychczasowym stanowisku przez lekarza

medycyny pracy, na koszt Wvkonawcv.

8. Wykonawca zobowi^je si? i oswiadcza, is osoby, ktdre b?d^ wykonywaly czynno^ci obj?te przedmiotem

zamdwienia, zostaly przeszkolone w zakresie BHP oraz przestrzegania przepisdw p.po^;. w zwi^zku

z wykonywaniem czynnoSci na terenie obiektdw obj?tych sprz^taniem.

9. Wykonawca zobowi^je si? realizowad zamdwienie w sposdb zgodny z ustaw^ z dnia 27 sierpnia 1997 r.

0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepehiosprawnych.

10. Wykonawca zobowi^zuje si? do przestrzegania przepisdw ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu

czystoSci i porz^dku wj^inach (j.t.Dz.U.2017.1289), uchwal gmin, na terenie ktdrych b?dzie,wykonywana
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ushaga oraz szczeg61pwych zapisdw dotycz^cych segregacji odpaddw, o ktdrych mowa w umowach na
wyw6z odpaddw w lokalizacji/Iokalizaejach objptych sprz^taniem.

11. W sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, nie cz^Sciej nit dwa (2) razy w okresie trwania umowy, na
^iosek Zamawiaj^cego, Wykonawca zbbowi^zuje sip podwoiP sklad os6b sprz^taj^cych w danym obiekcie
maksymalnie w ci^gu trzech (3) godzin od chwili telefonicznego lub faksowego zgloszenia. Maksymalny
czas zaangaiiowania dodatkowej ekipy sprz^taj^cej wyniesie kaizdorazowo cztery (4) godziny licz^c od.
chwili pojawieiiia sip dodatkowych os6b w danym obiekcie i przyst^pienia do prac.
Podwojenie skladu os6b sprz^taj^cych nie generuje dodatkowych kosztdw.pp stronie Zamawiajqcego (jest
zapewnione w ramach wynagrodzenia limowy).
Podwojenie skladu dwa (2) razy w okresie trwania lunowy dotyczy kazdego z obiektdw.

12. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^zuje sip zapewniP dodatkowo, na wniosek

ZamawiaJ^cego, wykonanie ushigi polegaj^cej na akrylowaniu wykladzin podlogowych PCV. Maksymalna
l^czna pPwierzchnia wykladziny przemaczonej do akrylowania wynosi: 500m^. Kaidorazowa potrzeba
skorzystania z ww. ushigi bpdzie zglaszana Wykonawcy przez Zamawiaj^cego za pp§rednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail. Konkretny teimin/tenniny wykonania ushigi, a takZe inne szczegdiowe
kwestie dotycz^ce m.in. zakresu, lokalizacji etc., bpd^ kaZdorazowo ustalane pomipdzy osobami
wskazanymi w umowie. Wykonawcy nie prZyshiguj^ Zadne roszczenia z tytuhi niewykor^stania przez
Zamawiaj^cego czpSci lub calo^ci ushigi akrylowania.

13. Na potrzeby przyszlej umowy wybrany Wykonawca zobowigzany bpdzie do ubezpieczenia
odpowiedzialno^ci cywilnej z tytuhi wykonywania umowy w sposdb ci^gly przez c^ okres obowi^zywania
umowy, w zakresie opisanym we wzorze umowy, pod rygorem roZwi^ania umowy. Dokument

potwierdzaj^cy ww. ubezpieczenie wimeh dotyczyp wyl^cznie dzialalno^ci ̂ i^zanej z przedmiotowym
zamdwieniem.

Wykonawca winien ubezpieczyd sip od odpowiedzialnoSci cywilnej z tytuhi wykonywania umowy na sump
ubezpieczenia dla zakresu ppdstawowego i dodatkowych klauzul nie ni2:sz^ niS: 500.000 zlotych.
Oryginal dokumentu ubezpieczenia OC Wykonawca obowi^any bpdzie przedlo^yd Zamawiaj^cemu do wgl^du

najpd^iej w dniu zawarcia umowy.

Wvmdg zatrudnienia na Dodstawie umowv o prace.

14. Wykonawca zobbwi^je sip do zatrudniania na podstawie umowy o pracp w rozumieniu Kodeksu pracy

w calym okresie realizacji umowy osdb wykonuj^cych czynnoSci, co dp ktdfych w SIWZ zastrzezono taki
wymdg, przy zachowaniu wymogdw dkreSlonych w SlWZ (patrz: pkt III ppkt 6 SIWZ; wzdr umowy).

Imip i nazwisko upetnomocmoiiego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

OU
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KALKULACJA CENOWA

CENA OFERTY za realizaicj^ zampyyieiiia w wynpsi:

ztptych bruttp.

Cena oferty podana wyiej stanowi sum^ kwot brutto z pkt I, pkt II kolumna E otaZ pkt III
kolumna E.

Ponizej podanp sposob obliczenia elementow kalkulacji ceny oferty, ktorych suma stanoxw
cenf Oferty.

1. Cena za realizacj^ zam6wienia \v Delegaturach otaz Sekcjach Obslugi Ubezpieczohyich (SOU).

za wyj^tkiem czyniloscij o ktorych mowa w pkt II oraZ w pkt III, wynosi;

zlotych brutto w cafym okresie realizacji zamowienia.

Poniiej w tabeli wskazuje si^ sposob obliczenia ceny za 1 miesi^c stdadczenia usiugi w danej
Delegaturze lub SOU:

A B C D E

Lp. Obiekt (lokalizacja) Cena netto

w zfolych
za 1 miesi^c

Waftos6 23% podatku
VAT

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

z kblumny C)

Cena brutto lishigi
w zfotych za 1

miesi^c
(C + D)

1 Delegatura w Bielsku — Biaiej,
ul. Karpacka 24 ,

2 Delegatura wGz^stochowie,
ul. Czartoryskiego 28

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

4 Ddegatura w Rybhiku,
ul. 3 Maja 29

5 SOU w Chorzowie,
ul. Katowicka lOS

6 SOU w Dqbrowie Gorniczej,
ul. Kardynaia Stefana Wyszynskiegb 1

7 SOU w GUwicach,
ul. Wincentego Ppla 7

8. SOU w Klohucku,
ul. 11 Listopada 5a

9 SOU w Sosnowcu,

ul. Modrzejowska 32A
10 SOUwZabrzu,

ul. Slgczl^ 20

,11 SOUw^ywTGu,
ul. Dwordowa 23

RA2EM (poz4-ll):

^JV
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II. Cena za dodatkowe osobogodziny sptz^tania (w sumie nie wifcej tdi 100 osobogodzin w oktesie tealizacji

zamowienia) - do ̂kotzystania na wniosek Zamawiaj^cego:

A B c D E

Cena nettd w ztotych
za 1 osobogodziny

sprz^tania

Maksymalna liczba
zabezpieczonych
w tamach umowy
dodatkowych
osobogodzin

Wattosc netto

w ztotych
(AxB)

Wattosc 23% podatku
VAT w zlotych

(obliczona od wattosci
netto

Z.kolumny C)

Wattosc btutto

w ztetych (C + D)

1

100

III. Cena za wykonanie uslugi polegaj^ce) na aktylowaniu wykladziny podlogpwej PCV - do wykorzystania na

wniosek Zamawiaj^cego:

A B C D E

Cena netto w zldtych Za
ustugy aktylowania 1
powietzchni
(wyMadzina podfogowa
PCV)

Maksymalna
powietzchnia
wyMadziny
podtegowej PCV
ptzeznaczona do
aktylowania

Wattosc netto

w ztotych (AxB)
Wattosc 23% podatku
VAT

w zto^ch (obliczona
od wattosci netto z

kolumny C)*

Wattosc btutto

w ztolych (C+D)*

500 m 2

;

[/WAGA/

Ptzy obliczaniu ceny oferty Wykonawca witiien podac wszystkie ceny (kwoty, wartosci) z doMadaosciq

do dwocb miejsc po przecinku. Cena oferty zawiera wynagrodzenie za wszystkie elementy niezb^dne

do wykonania catego zamowienia zarowno wzakresie pktl, pktllipktlll. Podane w niniejszej kalkiilacji

ceny obefmujq wszystkie elementy, w tym czynnosci opisane w fotmulatzu opis przedmiotu zamowienia

przewidziane do wykonania z uwzgl^dnieniem w szczegolnosci cz^stotliwosci sprzqtania, sposobu mycia,

jego wielokrotnosci etc.

UWAGA!

Jeieli obowiqzek podatkowy z tytutu podatku od towarow i ustug b^dzie spoczywat na Zamawiaj'qcym

(art. 91 ust.3a pzp), Wykonawca nie dolicza do wartosci (cen) podatku od towarow i ustug. Wykonawca

w takim przypadku zobowiqzanyjest odpowiednio dostosowac zapisy niniejszego formularza.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

o<
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WYKAZ UStUG

Uslugj wvkonane frealizacia usluei zakonczvla sie")

a b c d e

Lp. Przedmiot zamowienia

(ustuga sprz^tania blur iub
budynkow)

Srednia

miesi^czna
wartbilc brutto

ustugi w ztotych

Data wykonania
catego zamowienia

(rozpocz^cia
i zakohczenia

ustugi)

Podmiot, na rzecz ktorego
ustuga zpstata wykonana

(nazwa i adres)

1

2

Ushigi wvkonvwane fushiea iest nadal realizowana')

a b c d e

Lp. Pnedmiot zamdwienia

(ustuga spnqtania biur
iub budynkow)

Srednia miesipczna
wartosc brutto ustugi

w ztotych

Data wykpnania
czpSci zamdwienia
(rPzppczpcia praz

zakPhczen|a
reaiizowahia czfsci

ustugi)

Ppdmiptj na rzecz ktorego
ustuga jest nadal

wykonywana (hazwa i adres)

1

2

'

UWAGA! Wvaefniaiac formularz Wvkonawca winien uwzalednic wvmoai okreslone

szaeaofowo wokt V okt l irnkt 2 lit cSIWZ.

Wraz z niniejszym formularzem Wykonawca skfada dowody, o ktorych niowa w pkt VI pkt
3litdSIWZ.

Formularz wraz z. dowodami sMadany jest na wezwanie Zamawiajqcego w terminie i na
zasadach opisanych W SIWZ.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis/
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Umowa Nr

zawarta w dniu w Katowicach pomiQdzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddziatem Wojewodzkim,

reprezentowanym przez:

- Dyrektora Slqskiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

z siedzibq w Katowicach przy ul. Kossutha 13,

w imieniu ktorego dziata:

-  na podstawie pdnomocnictwa nr z dnia (kopla

w za^czenlu), zwanym dalej „Zamawlajgcym"

a

z siedzibg w dziatejqcym na podstawie wplsu do

prowadzpnego przez pod numerem ;

NIP: , REGON: , kapltat zaktedowy: zi (jezell dotyczy),

reprezentowanym przez:

, zwanym dalej „Wykonawcg",

o nastQpujqcej trekl:

§1

Przedmlot umowy

1. Zamawlajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustugi sprzqtania w oblektach Slqsklego OW

NFZ na warunkach opisanych w ninlejszej umowie, w tym w zaipczniku nr 1 do umowy ̂  opis

przedmlotu umowy [sporz^dzony w opareiu o formularz opis przedmiotu zamdwienia]. Zaipcznik nr 1 do

umowy wskazuje rownlez lokallzacjp oblektow objptych sprzptanlem.

2. W okresle reallzacjl umowy Wykonawca zobowlpzuje sip zapewnic dodatkowo, na wnlosek

Zamawlajpcego, w sumie nie wipcej niz 100 osobogodzin 100 osobogodzin s^xz^tanxa pomleszczen na

wypadek zaistnlenia okolicznbsci wymagajpcych dodatkowego sprzptania. Wykorzystanle dodatkbwych

Osobogodzin przez Zamawlajpcego bpdzle fakultatywne I bpdzle zaiezalo od jego blezpcych potrzeb.

Zamawlajpcy kazdorazowo polnformuje Wykonawcp za posrednlctwem poczty elektronlcznej na adres e-

mal! Wykonawcy: o zamlarze skorzystania z dodatkowych osobogodzin wskazujpc datp (lub

okres) oraz godzlny dodatkowego sprzptania wskazanych pomleszczen w danym oblekcle, a takze rodzaj

czynnosci sprzptanla. Wykonawcy nIe przystugujp zadne roszczenia z tytutu niewykorzystania przez

Zamawlajpcego czpsci lub catokl dodatkowych osobogodzin.

Przez osobogodzlnp nalezy rozumlec jednp godzlnp (60 minut) sprzptania przez jednp osobp sprzptajpcp.

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

umowy) oswiadczenle, ze prowadzone w trakcie obowlpzywania umowy prace na wysokosclach bpdp

wykonywane zgodnle z przeplsami § 105-108 Rozporzpdzenia MInlstra Pracy i PolltykI Socjalnej z dnIa 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przeplsow bezpleczehstwa I higleny pracy (t.j. Dz.U.2003.169.1650

ze zm.).

4. Na potrzeby reallzacjl umowy Wykonawca, obok srodkow bezposrednio przeznaczonych do utrzymania

czystokl oblektow/pomleszczeh, zobowlpzuje sip w ramach wynagrodzenia umowy na blezpco
zapewnlac wszystkle niezbpdne srodki czystosci I artykuly higlenlczne (toaletowe), w szczegolnokl:

mydto w ptynle, kostkl zapachowe do toalet, odswiezacze powletrza do toalet, papier toaletowy

(w wipkszosci wktedany do pOjemnlkow na papier toaletowy), rpczniki paplerowe (rolka - przybllzone

wymiary: wys. 20 cm, dt. 160 m, sr. 20 cm, a w Blelsku-Blatej - papier skladany 23cm x 25cm)

oraz umleszczae je w lazlenkach, toaletach lub w innych wskazanych przez Zamawlajpcego

pomieszczerilach. Wykonawca zobowlpzuje sip, ze wszystkle srodki bezposrednio przeznaczone do

utrzymania czystosci oblektow/pomleszczeh, dostarczone srodki czystosci oraz artykuly higlenlczne

(toaletowe), w tym mydto, detergenty, srodki dezynfekujpce, kostkl zapachowe, bpdp stanowlty
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produk^ nalezytej jakosci, a dostarczany papier toaletowy oraz r^cznlki papierowe bqdg pochodzlfy z
recyklihgu oraz bQdg blate (poziom bieli minimum 60%).

5. Do wykonywania czynnosci obj^tych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiqzuje si^ uzywac

sprzQtu, urzqdzen oraz §rodk6w czystosci o odpowiednich parametrach, Ij. przeznaczonych przez

producenta dia danego typu czyszczonej iub konserwowanej powierzchni.

6. Wykonawca zobowigzuje siQ uzywac przy reaiizaqi usiugi sprzqtania i zapewniac wyi^cznie takie srodki

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

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

zastosowanie), sg dOpuszczone do obrotu i stosowania w Poisce zgodnie z obowi^zujgcymi przepisami

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

jakichkoiwiek wgtpiiwosci Zamawiaj^cy ma prawo zaz^dac, a Wykonawca zobowiqzuje siQ niezwtocznie

udokumentowac spelnienie wymogu w zakresie wskazanym w zdaniu pienwszym niniejszego ust^pu.

Brak niezwiocznego udokumentowania b^dzie skutkowai natychmiastowym zaprzestaniem uzywania

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

innym, zgodnym z wymogami umowy.

7. Wykonawca ponosi peinq odpowiedziainosc za szkodQ wyrzqdzong Zamawiajqcemu, pracownikom

Zamawiaj^cego iub osobom trzecim w toku wykonywania zamowienia, w tym na skutek zastosowania

srodkow, srodkow czystosci oraz artykutow higienicznych (toaietowych) nie spelniajqcych powyzszych

wymogow.

8. Wykonawca zobowigzuje si^ i oswiadcza, ze osoby, ktore b^dq wykonywaly czynnosci obj^te
przedmiotem umowy, tj. osoby sprzgtaj^ce, posiadajq wazne zaswiadczenia iekarskie o braku

przeciwwskazan do wykonywanej pracy na stanowisku osoby sprz^tajqcej, wystawione przez lekarza

medycyny pracy. Na prosb^ Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje siQ przedtozyc ww. zasvyiadczenia,

w szczegolnosci w sytuacji budzgcej w^tpiiwo^i co do moziivyosci wykonywania tego rpdzaju pracy

przez danp osobp. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zqdania skierOwania wskazanej osoby

wykonujgcej pracp w charakterze i na stanowisku osoby sprzqtajqcej, na Iekarskie badania kontroine,

pomimo waznoki iekarskich badan okresowych, w ceiu weryfikaqi zdoinosci do pracy
na dotychczasowym stanowisku przez iekarza medycyny pracy, na koszt Wvkonawcv.

9. Wykonawca zobowipzuje sip i oswiadcza, ze osoby, ktore bpdp wykonywaiy czynnosci objpte

przedmiotem umowy, zostaiy przeszkoione w zakresie BHP oraz przestrzegania przepisow p.poz.
w zwipzku z wykonywaniem czynnosci na terenie obiektow objptych sprzptaniem.

10. Wykonawca zobowiqzuje sip reaiizowac umowp w sposob zgodny z ustawp z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabiiitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepeinosprawnych.

11. Zamawiajpcy w przypadku, gdy Wykonawca wyrazi takp wolp, nieodptatnie zapewni personelowi

Wykonawcy pomieszczenia na potrzeby zwipzane z reaiizacjp umowy. W przypadku, jesii udostppnione
przez Zamawiajpcego pomieszczenie nie zapewni spetnienia wymagan ustawy, o ktorej mowa w ust.lO,

Wykonawca zobowipzany bpdzie do zabezpieczenia innych pomieszczen we wtasnym zakresie.

12. Wykonawca zobowipzuje sip do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu

czystoki i porzpdku w gminach O.t.Dz.U.2018.1454) oraz uchwai gmin, na terenie ktorych bpdzie
wykonywana usiuga oraz szczegotowych zapisow dotyczpcych segregaqi odpadow, o ktorych mowa
w umowach na wywoz odpadow w lokaiizaqi/iokaiizaqach objptych sprzptaniem.

13. Wykonawca powierza/nie powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma
podwykOnawcy/, czpsc zamowienia wskazanp w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu
nr 5/pn/2019, tj (jezeii dotyczy) [zostanie wypetnione stosownie do tresci oswiadczenia

Wykonawcy w formularzu oferty]

OP
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14. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac Zmiany podwykonawcy bqdz zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr 5/pn/2019. Zmiana bgdz

rezygnacja winna nastqpic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny zmiany bqdz

rezygnaqi, oraz w przypadku zmiany - ze wskazanlem nowego podwykonawcy przy uwzglqdnienlu

postanowien §1 ust.15 oraz §la umowy-jezell dotyczy.

Jezell zmiana aibo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powolywat si^ na zasadach okresionych w art. 22a ust.l ustawy Prawo zamowien pubiicznych, w ceiu

wykazania spetniania warunku udziafu w post^powaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiaj^cemu, iz proponowany inny podwykonawca iub Wykonawca samodzieinie spelnia warunek

w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si^ w trakcie

postQpowania o udzieienie zamowienia (zamowienie nr 5/pn/2019).

15. W zwi^zku z tym, iz usiuga obj^ta przedmiotem umowy b^dzie wykonywana w miejscach podlegaji^cych

bezposredniemu nadzorowi Zamawiajqcego, Zamawiajqcy zqda, aby przed przystqpieniem do wykonania

zamowienia Wykonawca, o lie sg juz znane, podat nazwy aibo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

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

zobowiqzuje sIq zawiadamiac Zamawiajqcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
-t

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

podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacji usiugi.

16. W zwiqzku z tym, iz zamowienie bid^ce przedmiotem niniejszej umowy stanowi zamowienie zastrzezone

w rozumieniu art. 22 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamowien pubiicznych (pzp), Wykonawca [*kazdy z

Wykonawcow wspolnie realizujqcych umow^]zQbKm\ap.\y\<& sii w sposob ciggly w caiym okresie realizacji

umowy:

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

b) zachowac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia przez Wykonawcy osob niepetnosprawnych

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

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

zostat okresiony w oparciu o art. 22 ust.2a pzp).

*JezeH umowa zostanie zawarta z Wykonawcami wspolnie ubiegajqcyml slq a udzieienie zamowienia

zostanle dodanyzapis wnawlasle kwadratowym.

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

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

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

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

zastrzezenie nie dotyczy jednak czynnoki o ktorych mowa w Cz^ki A zatqcznika nr 1 do umowy w pkt

VI i pkt VII.

18. W przypadku niespetniania przez Wykonawcy jednego z warunkow, o ktorych mowa w ust.16 iit.a iub

iit.b, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rozwiqzania umowy za wypowiedzeniem oraz do

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

§la

1. Najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca iub podwykonawca (w zaieznoki od tego, czy

dana oSoba zatrudniona jest przez Wykonawcq, czy podwykonawcy) przedtozy Zamawiajycemu (jednej

z osob wskazanych w §3 ust.2 umowy) pisemne oswiadczenie, iz osoby wykonujyce w ramach

niniejszej urnowy czvnnosd, cp do ktorych przedmiotowa ..umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
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umowy o prac^, b^dq zatrudnione na podstawie umowy o prac^ w rozumieniu kodeksu pracy w catym
okresie realizacji umowy. Oswiadczenie (kompletne oswiadczenie) winno zawierac rowniez imiQ
i nazwisko osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac^ (llczba osob nie moze bye mniejsza niz

wskazana przez WykonawcQ w ofercie zfozonej w zamowieniu nr 5/pn/2019) wraz ze wskazaniem

wykonywanych przez danq psob^ czynnosci, rodzaju umowy o pracp, doktadne okreslenle podmiotu
skladajqcego oswiadczenie, datp ztozenia oswiadczenie oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia

oswiadczenie w imieniu Wykonawcy iub podwykonawcy.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji ww. oswiadczenie pod kptem wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracp w rozumieniu Kodeksu pracy.

Niezlozenie kompietnego oswiadczenie we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawcp (Iub

podwykonawcp) uprawnia Zamawiajqcego do skorzystania z prawa do rozwiqzania umowy

za wypowiedzeniem oraz do naiiczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia

brUtto umowy (§4 ust.l), jezeii Wykonawca (iub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego

terminu, nie ziozyt wymaganego kompietnego oswiadczenie.

2. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nastQpujgce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawcy

(iub podwykonawcp) wymagan zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu Kodeksu pracy,

dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenie wymaganego na podstawie ust.l:

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

podwykonawcp kopii umowy/umow o pracp osob wykonujqcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,

ktorych dotyczy wymienione w pkt.l oswiadczenie Wykonawcy iub podwykonawcy; kopia umowy/umow

powinna zostac zanonimizowana (tj. w szczegoinosci bez adresow, nr PESEL pracownikow) w sposob

zapewniajgcy ochron^ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO. Imi^ i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracQ

powinny bye moziiwe do zidentyfikowania;
b) mozliwosc z^dania zaswiadczenia wtakiwego oddzialu ZDS, potwierdzajqcego optacanie przez Wykonawcy

iub podwykonawcy skladek na ubezpieczenia sppleczne i zdrowotne z tytutu Zatrudnienia na podstawie

umow o pracy za ostatni okres roziiczeniowy;

c) mozliwosc zydania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy iub

podwykonawcy kopii dowodu potwierdzajycego zgtoszenie praCownika przez pracodawcy do ubezpieczen,

zanonimizowany w sposob zapewniajycy ochrony danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami

RODO. Imiy i nazwisko pracownika nie podiega anonimizacji;

d) mozliwosc zydania wyjasnieh w przypadku wytpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracy;

e) mozliwosc zwrocenia sly do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprpwadzenie kontrpli w przypadku
powziycia uzasadnionych wytpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcy iub

podwykonawcy.

Wskazane pod lit. a, b iub c dokumenty, a takze wyjasnienia, o ktorych mowa pod lit. d Wykonawca

przedtozy Zamawiajycemu na kazde wezwanie Zamavyiajycego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie w ceiu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy przez

Wykonawcy iub podwykonawcy osob wykonujycych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, co do

ktorych przedmiotowa umpwa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracy. Wezwanie zostanie

przekazane Wykonawcy za posrednictwem poczty e-maii, na adres wskazany przez Wykonawcy:

3. Przez czynnosci, ktorych wykonanie poiega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rpzumie
sly wszystkie czynnoki wykonywane w ramach przedmiotu umowy, ktore wskazano w zatyczriiku nr 1 do

umowy, wykonywane bezppsrednio przez osoby sprzytajyce uczestniczyce po stronie Wykonawcy iub
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podwykonawcy w procesie wykonywania usiugi obj^tej przedmiotem umowy, za wyjqtkiem czynnosci,
0 ktorych mowa w Czqki A zatqcznika nr 1 do umowy w pkt pkt VI i pkt VII.

4. Zmiana osoby/osob wskazanych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust.l, jest mozliwa na wniosek

Wykonawcy (ust. 5) lub na wniosek Zamawjaj^cego (ust. 6) pod warunklem spelnlenia przez nowe osoby
wymagan stawianych osobom sprz^tajqcym w zamowlenlu nr 5/pn/2019, w tym wymogu zatrudniania na

podstawie umowy o praeo w rozumienlu Kodeksu pracy. Zmiana dokonywana jest w formie pisemnego
oswiadaenia Wykonawcy (lub podwykonawcy) z podanlem danych nowej osoby przy zachowanlu

wymogow ust.l. Zmiana osob wymaga akceptacjl ze strony Klerownlka Dzlalu Admlnlstracyjno-

Gospodarczego Slqsklego OW NFZ lub osoby przez niego wskazanej. Akceptaqa moze zostac wyrazona
na pismie lub za posrednlctwem poczty e-mail:

5. Wykonawca uprawnlony jest do ziozenia wnlosku o dokonanle zmlan w skiadzle osob sprzqtajqcych, przy

zachowanlu warunkow, o ktorych mowa w ust. 4 rilnlejszego paragrafu. Zmiana moze nast^plc po

uzyskaniu akceptacjl Zamawlajqcego, z zastrzezenlem sytuacjl opisanej w ust. 7 ninlejszego paragrafu.
6. Zamawlajqcy, niezaleznie od zaplsow umowy dotycz^cych kar umownych, zastrzega soble prawo zgdania

wymlany osob sprz^taj^cych w przypadku niezadowolenia z jakosci wykonywanej przez te osoby pracy

lub w przypadku naruszenia przez te osoby Innych warunkow ninlejszej umowy, w szczegolnoscl

obowlgzku zachowania tajemnlcy, o ktorym mowa w § 2a umowy. Wykonawca zobowi^zany jest

niezwtocznie uwzgl^dnlac zqdania Zamawlajgcego dotyczgce sktedu grupy sprzqtajgcej,
w szczegolnoscl w odnleslenlu do pomleszczeh zajmowanych przez dyrektorow I Inny personel

klerownlczy oraz Wydzlal Organlzacyjny, Kadr I Szkoleii. Zmlany winny nastopowac przy Zachowanlu

warunkow, o ktorych mowa w ust. 4 ninlejszego paragrafu.

7. Akceptacja, o ktorej mowa w ust. 4, nie jest wymagana w przypadku pelnlenia tymczasowego zastopstwa

osoby sprzgtajqcej. W takim przypadku wymagane jest jedynle podanle przez Wykonawcy do wladomokl

jednej z osob wskazanych w §3 ust.l umowy: nazwiska osoby zastQpowanej I zast^pujqcej oraz terminu

obowlqzywania zastQpstwa. Po przeslanlu Informacjl wymlenlonych w zdanlu poprzedzaj^cym,

Wykonawca zobowlqzany jest upewnic sIq, Iz Informacje te do Zamawlajqcego dotarly. Zamawiajgcy ma

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

WykonawcQ osob^, ktora ma pelnlc zast^pstwo. W przypadku braku zgody Wykonawca zobowlgzany jest

niezwtocznie zaproponowac Inn^ osobQ. W sytuacjl, gdyby zast^pstwo mlato trwac diuzej niz 14 dni,

Wykonawca zobowlqzany jest zaproponowac nowg osobQ zatrudnlon^ na umow^ o pracQ w rozumlenlu

kodeksu pracy przy zachowanlu zasad opisanych w ninlejszym paragrafle.

8. Wykonawca oswiadcza, Iz zapoznal sIq z klauzulg Informacyjnq dotycz^c^ RQDO.*

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnll obowlqzkl informacyjne przewldzlane w art. 13 lub art. 14 RODO

wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu reallzacji

ninlejszej umowy, w przypadku, gdy obowl^zek taki spoczywa na Wykonawcy.

*RODO - ro;^om;cid;(enie Parlamentu Europejskiego i Rad)i (UE) 20161679 ̂ dnia 27 kmetnia 2016 r. w sprawie ochronj
osob fisp/c;(njich w s^icis^ku t^^prv^twaropniem danych osohonych i iv sprawie swobodnego pn^lywu takich danych oraa^ uchyknia
(^rektyny 95!461 WE (ogolne ros^ort^ds^nie a ochronie danych) (D^. Ur^. UE E119 047)5.2016).

§2

1. Wykonawca zobowlqzuje sIq do reallzacji usiugl sprz^tanla:

- Delegatur - od ponledzlatku do pi^tku w godzinach od 7.00 do 19.00;
- Sekql Obstugl Ubezpleczohych - od ponledzlatku do piqtku w godzinach od 8.00 do 16.00.
2. W sytuacjach nagtych I nieprzewldzlanych, nIe czQsclej nIz dwa (2) razy w okresle trwania umowy, na

wniosek Zamawlajqcego, Wykonawca zobowlqzuje sl^ podwolc sktad osob sprz^taj^cych w danym
oblekcle obj^tym umowg maksymalnle w clqgu trzech (3) godzin od chwill telefonlcznego lub faksowego
zgtoszenia (pod nuijiher telefpnu: lub pod numer faksu: ,.). Maksyma|ny czas

^ ULj



Nr zsmdwicnis: 5/pn/2019 wzor umowy

zaangazowania dodatkowej ekipy sprzgtajqcej wyniesie kazdorazowo cztety (4) godziny licz^c od chwili

pojawienia sIq dodatkowych osob w danym obiekcie i przyst^pienia do prac.
Podwojenie skfadu osob sprz^tajqcych nie generuje dodatkowych kosztow po stronie Zamawiajqcego
Cjest zapewnione w ramach wynagrodzenia umowy).

Podwojenie skladu dwa (2) razy w okresie trwania umowy dotycZy kazdego z obiektow.

3. Wykonawca zobowl^zuje sIq zapewnic czysty I estetyczny ubior osob wykonuj^cych czynnosci sprz^tanla.

4. Wykonawca podejmie wszelkle srodkl wobec osob sprzqtajgcych I nadzoruj^cych w celu zapewnienia

wykonywania czynnosci objQtyCh zakresem ninlejszej umowy z nale^^ starannosciq I przy zachowaniu

wysoklej jakosci swiadczonych ustug.

5. Wykonawca ponosi calkowltq odpowiedzialnosc wzgiqdem Zamawiajqcego, pracownikow Zamawlajqcego

oraz osob trzeclch za dzialania iub zanlechania swojego personelu iub innych osob, bgdz podmidtow,

z pomoc^ ktorych Iub przy udzlale ktorych wykonuje umowQ.

6. W plerwszym dniu swiadczenia ustugl, w sledzlble kazdej z Delegatur odb^dzie sIq spotkanle osob, ktore

b^dq wykonywac czynnosci sprz^tajqce (obecnosc konkretnych osob zgodnle z wykazem osob, o ktorym

mowa w §la ust.l umowy) z przedstawlclelem Zamawlajgcego wskazanym w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawlaj^cy wskaze Wykonawcy godziny oraz doktadne miejsce spotkania za posrednlctwem poczty

elektronicznej e-mail:

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

sprz^tajqce, przedlozq oswiadaenia o trekl stanowl^cej zaiacznik nr 4 do umowv. Obowlqzek ziozenia

powyzszego oswiadczenia spoczywa na kazdej osoble sprzqtajqcej, ktora w toku reallzacjl umowy b^dzle

wykonywac czynnosci sprzqtania.

§2a

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby blor^ce udzlat w reallzacjl umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy nadzorujgce

umowQ, a takze majqce bezposrednl dostQp do urz^dzeh, pomleszczeh Zamawlajqcego w zwl^zku

z reallzacjq ninlejszej umowy, zobowlqzane sq dp zachowania w tajemnicy wszelklch informaqi poufnych

dotyczqcych Zamawlaj^cego, w tym technlcznych, Ijnansowych, handlowych, prawnych I organlzacyjnych,

danych osobowych podstawowych, jak I wrazllyvych, uzyskanych w trakcle reallzaqi umowy niezaleznie

od form przekazania tych Informaqi oraz Ich zrodla. Wykonawca odpowlada za dochowanle tajemnicy

rownlez przez osoby I podmloty, ktoryml posluguje sIq wykonujqc obowlqzkl wynlkajqce z ninlejszej umowy

(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenle powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.

POwyzsze kwestle uszczegolawla zawarta w dnIu dzlslejszym poml^dzy StronamI Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanowlgca zat^cznlk nr 5 do ninleiszei umowy.

2. Ujawnlenle Informaqi poufnej, a takze niezlozenle Oswiadczenia o zobowlgzanlu do zachowania poufnokl,

0 ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnokl w NFZ, w sytuaql, gdy zachodz^ pnzestenki do ziozenia

taklego oswiadczenia, uprawnia Zamawlajqcego do nallczenia Wykonawcy kary umownej w wysokokl I na

zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do powladomlenia stosownych
organow. Wzor Oswiadczenia o zobowlqzanlu do zachowania poufnokl stanowl zaiqcznik do Umowy

0 zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawlajqcego zobowlqzane s^ do zachowania w tajemnicy Informaq'l zastrzezonych przez

Wykonawcy jako tajemnica przedsl^blorstwa oraz danych osobowych w granlcach przewldzlanych

w obowlqzujgcych przeplsach uzyskanych w trakcle reallzaqi umowy niezaleznie od form przekazania tych

Informacjl oraz Ich zrodte.

CJW
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§3
1. Ze strony Zamawiajqcego bezposrednig kontrolQ i nadzor nad prawidfowym przebiegiem realizaqi

umowy sprawowac b^dzie: , telefon kontaktowy , faks
/ adres e-mail: /w tym miejscu zostanq wymienione osoby nadzoruj^ce kazdq

z lokallzaqji/.
Osoby te sq upowaznione I jednoczesriie zobowlqzane, w szczegoinoki do:

1) statego nadzorowania reailzaGji umowy w ramach danej lokallzacji,
2) blezqcego codzlennego kontrolowania jakosci swiadczonych ustug oraz wywiqzywania siq

przez osoby sprzqtajqce z obowigzkow przyjQtych przez WykonawcQ,
3) ewldencjonowania przypadkow niewykonania lub nienalezytego wykonywania umowy przez

WykonawcQ w ksiqzce raportow,
4) informowania Kierownika Dzlatu Administracyjno-Gospodarczego lub innej wskazanej przez

niego osoby o wszelkich nieprawidtowosciach lub problemach zwi^zanych z realizacjq
umowy,

5) wnioskowania do Zamawiajqcego o naliczenie kar umownych,
6) comiesi^cznego potwierdzania (lub kwestionowania) prawidtowej realizaqi umowy

z uwzglqdnieniem wpisow w ksi^zce raportow.
Kazda z wyzej wymienionych osob jest rowniez odpowiedziaina za biez^ce uzgadnianie
z przedstawicieiem Wykonawcy planu sprzqtania obiektow w danym miesiqcu iub kwartaie przy
uwzgl^dnieniu zapisow zal^cznika nr 1 do umowy.

2. Osoby wskazane w ust.l niniejszego paragrafu swoje dzialania konsultujq z Kierownikiem Dzialu
Administracyjno-Gospodarczego lub wskazanq przez niego osobg.

3. Ze strony Wykonawcy bezposredniq kontrol^ i nadzor nad prawidtowym przebiegiem reaiizaqi catej
umowy sprawowac b^dzie: , telefon kontaktowy , faks ,
adres e-mail:

3a. Osoba wymieniona w ust.3 obowiqzana jest na biezqco zaznajamiac siq z wplsami w ksi^zce
raportow, ustalac plan sprzqtania obiektow \ utrzymywac staly kontakt z osobami wskazanymi w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Nieprawidlowoki i problemy zwiqzane z reaiizacjq umowy oraz wszelkie inne uwagi istotne dia
prawidlowego wykonywania umowy, osoby vyymienione w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu winny
odnotowywac w ksi^zce raportow ̂ royNadzone] odr^bnie dia kazdego z obiektow.

5. Wpisy dokonane przez osoby kontrolujqce i nadzorujqce ze strony Zamawiaj^cego w formie uwag,
poiecen, czy jakiejkoiwiek innej formie, powinny bye niezwtocznie uwzgl^dniane przez Wykonawcy
w zakresie swiadczonych ustug. Wpisy w ksi^zce raportow winny bye na biezgco anaiizowane
i w zaieznosci od ich charakteru uwzgiqdniane lub egzekwowane przez Strony umowy.

6. W kwestii naliczania kar umownych Strony przyjmujg nastQpujqcy tryb postQpowania: w przypadku
stwierdzenia niewykonania iub nienaiezytego wykonania jakiejkoiwiek czynnosci sprz^tania obj^tej
przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiajqcy wezwie Wykonawcy drogq pisemn^ lub faksem
do niezwtocznego wykonania iub poprawienia jakosci wykonanej ustugi (usuniqcia nienaiezytego
wykonania) i wyznaczy w tym ceiu odpowiedni termin. Fakt ten oraz sposob wykonania poiecenia
zostanie dodatkowo odnotowany w ksiqzce raportow. Wykonawca ma moziiwosc osobistego
zweryfikowania sytuaqi poprzez niezwtoczne (nie pozniejsze niz w terminie wyznaczonym
do wykonania lub poprawienia jakosci wykonanej ustugi) przybycie na miejsce zdarzenia.
Nieusuni^cie niewykonania lub nienaiezytego wykonania ustugi we Wskazanym terminie spowoduje
naiiczenie stosownej kary umownej w trybie okresionym w §5 umowy. Pomimo naliczenia kary
umownej Wykonawca zobowigzany jest usunqc niewykonanie lub nienalezyte wykonanie. Dalsze
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nieusuni^cie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez WykonawcQ spowoduje naliczenie

dodatkpwej kary umownej w wysokosci 200 zi za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu danej

czynnosci.

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

Zmiana taka wymaga dia swej skuteeznosci jedynie jedhostronnego pisemnego oswiadczenia

skierowanego do drugiej Strony umowy.

§4

Wvnaarodzenie. Soosob zaptaty

1. Z tytulu realizaqi niniejszej umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto

w wysokoki zt (stownie: ziotych brutto), w tym 23% podatek

VAT.

[JezeH obowiqzek podatkowy z tytutu podatku VAT bqdzie spoczywaf na Zamawiajpcym stosownie do

informacji, a ktorej mowa w art. 91 ustSa ustawy Prawo zamqwien pubUcznych, zfozonej przez

Wykonawcq wraz z ofertq, wynagrodzenie z tytuiu reaiizacji umowy bqdzie wynagrodzeniem netto, co

zostanie odpowiednio uwzgfqdnione w brzmieniu niniejszego paragrafu/umowy.]

W przypadku niezrealizowania pdnego zakresu umowy, Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie

w wysokosci odpowiadajqcej faktycznie zrealizowanemu zakresowi ustug. W przypadku, o ktorym mowa

w ust.2 lit. a rozllczenie nastqpl z uwzglpdnieniem zasady, Iz 1 dzien wykonywania usiugi w danym

obiekcie (iokalizacji) rowna sip 1/20 miesipcznej ceny netto podanej dia danego obiektu (lokaiizacji),

przy czym przyjmuje sip, iz rozllczenie obejmie tyiko petne dni.

2. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l, wynika z zaiacznika nr 2 do umowv - kalkuiacja cenowa

(sporzpdzonego woparciu o formuiarz kaikuiaqa cenowa) \ obejmuje:

a) swiadczenie ustug sprzptania, o ktorych mowa w pkt I zatpcznika nr 2 do umowy: zk

brutto;

b) dodatkowe osobogodziny sprzptania, o ktorych mowa w pkt II zatpcznika nr 2 do umowy: zk

brutto/100 osobogodzin;

c) usiugi polegajpce na akrylowaniu wykladzin PCV, o ktorych mowa w pkt III zaipcznika nr 2 do

umowy: zk brutto/ 500 m^.

3. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l, obejmuje wszelkie koszty, optaty i podatki zwipzane

z realizacjp umowy, w tym rowniez koszty uzytych srodkow czystosci, artykulow higienicznych

(toaletowych) oraz koszt ewentuainego podwojenia skladu osob sprzptajpcych na wniosek

Zamawiajpcego, koszt dodatkowych osobogodzin sprzptania, koszt akrylowania.

[Jezeii obowipzek podatkowy z tytutu podatku VAT bpdzie spoczywat na Zamawiajpcym stosownie do

informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a ustawy Prawo zarnowien pubiicznych, ztozonej przez

Wykonawcq wrazzofertp, wust.3in fine dopisujesip„za wyjptkiempodatku VAT.'j

4. Zaplata wynagrodzenia z tytuiu sprzptania, o ktorym mowa w ust. 2 lit. a niniejszego paragrafu bpdzie

nastppowala miesipcznie z dolu na podstawie faktury VAT, w formie poiecenia przelewu na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni liczpc od dnia otrzymPnia przez

Zamawiajpcego prawidlowo wystawionej faktury VAT. Podstawp dia uruchomienia ptatnosci bpdzie

pisemny protokol sporzpdzony przez Wykonawcp. Po uplywie danego miesipca, Wykonawca przesle

Zamawiajpcemu protokol za posrednictwem faksu na numer: W terminie 3 dni od dnia

otrzymania niniejszego protokolu Kierownik Dzialu Administracyjno-Gospodarczego lub wskazana przez

niego osoba w pOrozumieniu z osobami wskazanymi w §3 ust. 1 umowy, wystawi ocenp jakosci

sprzptania za dany miesipc. Negatywna ocena nie wstrzymuje platnoki.

4a. Zamawiajpcy dopuszcza mozliwosc rozliczania sip miesipcami kalendarzowymi. W tej sytuacji pierwsza

platnosc oraz faktura VAT obejmie okres od dnia rozpoczpcia swiadczenia usiugi do kphca miesipca



Nr zamowienis: 5/pn/2019 wz6r umowy

kalendat^owego nastqpujqcego po miesiqcu, w ktorym swiadczenie usiugi zostalo rozpoczQte. Zaplata
nastqpi zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

5. Zapteta wynagrpdzenia z tytulu wykorzystania dodatkowych osobogodzin sprzqtania, o ktorych mowa
w ust. 2 lit. b niniejszego paragrafu, b^dzie nast^powala z dolu na podstawie faktury VAT, w formie
polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni
liczqc od dnia otrzymania przez Zamawiajqcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, na podstawie
pisemnego potwierdzenia przez Kierownika Dziatu Administracyjno-Gospodarczego lub wskazanej przez
niego osoby prawidiowej realizaqi umowy w tym zakresie, na podstawie faktycznej liczby
wykorzystanych osobogodzin. Strony zgodnie przyjmujq, iz ptatnosci z tytulu wykorzystanych
osobogodzin b^dq rozliczane miesi^cznie (miesigc kalendarzowy).

6. Zaplata wynagrodzenia z tytulu skorzystania przez Zamawiajqcego z dodatkowej usiugi, o ktorej mowa
w ust. 2 lit. c niniejszego paragrafu, b^dzie nastppowala kazdorazowo po jej wykonaniu, na postawie
faktury VAT, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
w terminie do 30 dni liczqc od dnia otrzymania przez Zamawiajqcego prawidlowo wystawionej faktury
VAT. Podstawq dokonania platnosci bpdzie protokol wykonanych prac podpisany przez Kierownika Dzialu

Administracyjno-Gospodarczego lub wskazanq przez nIego osob^ w porozumieniu z osobami wskazanymi
w §3 ust. 1 umowy.

7. Wykonawca winien wpisac na fakturze nastppuj^ce dane nabywcy: Narodowy Fundusz Zdrowia

z siedzib^ w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: NIP: 1070001057. Odbiorcq oraz

platnikiem faktur VAT jest Slqski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzib^ |w Katowicach, ul. Kossutha 13,

40-844 Katowice.

8. Suma faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy uwzglqdnieniu wartosci

wyszczegolnionych w ust.2 niniejszego paragrafu.

9. Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone od
dnia nastqpnego, po dniu w ktorym zaplata miala bye dokonana po otrzymaniu pisemnego wezwania do

zaplaty.

10. Za datQ dokonania platnoki wynagrodzenia uznaje si? dzieh obciqzenia rachunku Zamawiajgcego.

11. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajqcych z niniejszej umowy przez i Wykonawcy na osob? trzedg
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznoki.

12. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizaqi niniejszej umowy, do cen netto

podanych w zaiqczniku nr 2 do umowy, zostanie doliczona stawka podatku VAT obowiqzuj^ca na skutek

wprowadzonej zmiany.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT bqdzie oznaczala zwi^kszenie wynagrodzenia brutto umowy,

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo skrocenia terminu realizacji umowy w przypadku nieposiadania

stosownego zabezpieczenia w kodkach finansowych. W takiej sytuacji termin realizaqi umowy zakohczy
siQ z dniem, w ktorym suma platnoki brutto wynikaj^cych z faktur VAT z tytulu sprzgtania, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, osiqgnie lub zblizy si^ do kwoty brutto wskazanej w ust.l

niniejszego paragrafu.

W przypadku skrocenia terminu realizacji umowy, rozliczenie za wykonany Zakres usiug nast^pi przy

zachowaniu zasad wynikajqcych z ust.l zd.2 i zd.3 niniejszego paragrafu.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwenqami w postaci zmiany wynagrodzenia brutto umowy

oraz kalkulaqi cenowej (zaiqcznik nr 2 do umowy) lub skrocenia terninu realizaqi umowy zostanie

wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejkia
w zycie zmiany stawki podatku VAT.

13. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie brutto umowy okreslone wj ust.1, nie narusza przepisow
ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac^ oraz niektorych

innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265).
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§5

Karv umowne

1. W ptTypadku nievyykonariia lub nienalezytego wykonania umowy, Zamawiajqcy b^dzie mial prawo do
obcigzenia Wykonawey kar^ umownq w wysokosci:
a) 100,00 zl za kazdy dzien opoznienia - w sytuacji niedotrzymania terminu wskazanego w § 1 ust.3

umowy;

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

sprzatania, ktore winny bye wykonywane przez WykonawcQ z czastotllwoscia raz dziennie
w pomleszczeniaeh biurowych lub socjalnych;

c) 100,00 zl za kazde zdarzenie niewykonania lub nienalezytego wykonania ktorejkolwiek z czynnosci
sprzatania, ktore winny bye wykonywane przez Wykonawca z czastotiiwoscia raz dziennie
w toaietach lub ciagach korytarzowych i na kiatkach schodowych;

d) 200,00 zl za kazde zdarzenie niewykonania lub nienalezytego wykonania ktorejkolwiek z czynnoki
sprzatania, ktore winny bye wykonywane przez Wykonawea z ezastotiiwoseia raz w tygodniu, trzy
razy w tygodniu, w konkretnym terminie uzgOdnionym w planie sprzatania obiektow,

e) 1.000,00 zl za kazde zdarzenie niewykonania lub nienalezytego wykonania ktorejkolwiek z czynnosci,

ktora winna bye wykonywana przez WykonawcQ cztery razy w roku, trzy razy w roku, w konkretnym

terminie uzgodnionym w pianie sprzatania obiektow,

f) 500,00 zl za kazde zdarzenie niewykonania lub nienalezytego wykonania ktorejkolwiek z czynnosci,

ktora winna bye wykonywana przez Wykonawey jeden raz w miesiacu lub jeden raz na 3 miesiace,

w konkretnym terminie uzgodnionym w pianie sprzatania obiektow, w szczegolnosci:

- generalne sprzatanie polegajace na zamiataniu oraz umyciu podlog po wysuniQciu/ Odsuniaciu

szaf, szafek, kontenerkow, biurek, krzesel i innego sprzatu w sprzatanych pomieszczeniach;

- wycieranie powierzchni lamp oswietlenlowych, tam, gdzie jest to mozliwe;

- konserwacja podlog (pastowanie, froterowanie wraz z doczyszczaniem);

- wycieranie krat I wywietrznikow;

- odmrazanie i mycie lodowek.

g) 500,00 zl za kazde zdarzenie niewykonania lub nienalezytego wykonania ktorejkolwiek z czynnosci,

ktore winny bye wykonywane przez Wykonawca z czastotliwokia inna niz okreslona pod lit. od b do

f, w konkretnym terminie uzgodnionym w pianie sprzatania obiektow.

h) 100,00 zl za kazdy stwierdzony brak ktoregokolwiek ze srodkow wymienionych w §1 ust. 4 umowy;

i) 100,00 zl za kazdy przypadek niewykonania usiugi, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 umowy, w stosunku

do terminu okresionego na podstawie § 9 ust. 3 umowy;

j) 50,00 zl za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umowa o praca osoby wykonujacej czynnoki, co

do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o praca w rozumieniu

kodeksu pracy;

k) 100,00 zl za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w §la

ust.2 lit. a, b lub c umowy, bqdz za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie wyjasnieh,

0 ktorych mowa w §la ust.2 lit. d umowy, w odniesieniu do danej osoby (pracownika);

I) 500,00 zl za kazda rozpoczata godzina opoznienia w stosunku do terminu, o ktorym mowa w §2

ust.2 umowy (3 godziny).

2. W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie wystarcza na pokrycie powstalej szkody,

Zamawiajacy moze zadac od Wykonawey odszkodowania uzupelniajacego.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kara umowna w terminie 14 dni liczac od daty ptrzymania

wezwania do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiajacy moze potracic
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naleznq mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej naleznosei Wykonawcy, jakg

ma on w stosunku do Zamawiajqcego (w tym w szczegolnoki z wynagrodzenia).

§6

ZabezDieczenie nalezyteao wvkonania umowv

1. Wykonawca wniost zabepieczenie nale^ego wykonania umowy w wysokosci zt (stownie:

ziotych), tj. 10% ceny oferty, w formie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnlesione w formie dokumentu nie moze warunkowac

wyptacenia kwot zabezpieczenia Zamawiajqcemu od badania zasadnoki zqdania wyplaty przez

wystawcq dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowy i nieodwoteiny.

3. W trakcie realizaqi umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ iub kiika

form, 0 ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien pubiicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ciqgfosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci. 0 zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiqzany jest

poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie

wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

4. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostanq zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamowien

pubiicznych. Zamawiaj^cy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni liczgc

od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajqcego za naie^cie wykonanq, co winien potwierdzic

protokof koncowy podpisany przez przedstawicieli obu Stron umowy> tj. ze strony Zamawiajqcego -

przez Kierownika Dziafu Administracyjno-Gospodarczego iub wskazanq przez niego osobo; ze strony

Wykonawcy - przez osobo wskazanq w § 3 ust. 3 umowy.

5. W okresie przystugujqcym Zamawiajqcemu na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Zamawiajgcy nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wystqpienia z roszczeniem z tytutu zabezpieczenia,

jezeii zdarzenie uzasadniajqce roszczenie wystgpito w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeii

zabezpieczenie zostalo wnlesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).

§7

UbezDieczenie odpowiedziainoki cywiinei

1. Wykonawca zobOwi^zuje siq do ubezpieczania odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu wykonywania niniejszej

umowy w sposob ci^gty przez caly okres obowiqzywania umowy, w zakresie opisanym w niniejszym

paragrafie, pod rygorem rozwiqzania umowy za wypowiedzeniem. Wykonawca oswiadcza,

iz dokument potwierdzajqcy ww. ubezpieczenie dotyczy wvtpcznie dziatainoki zwiqzanej z przedmiotow^

umowq.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedziainoki cywilnej z tytutu wykonywania

niniejszej umowy na podstawie dokumentu nr z dnia (waznego w okresie od ... do ....)

na sumo ubezpieczenia dia zakresu podstawowego i dodatkowych klauzui nie nizszo niz 500 000 zt,

z wtqczeniem:

a) odpowiedzialnoki cywilnej deliktowej i kontraktowej;

b) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac iub ustug powstate

po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac Iub ustug;

c) odpowiedzialnoki cywilnej za szkody w rzeczach znajdujqcych sio w pieczy, pod dozorem Iub kontrolo

ubezpieczajocego;

d) odpOwiedzialnoki cywilnej za szkody w rzeczach stanowiqcych przedmiot obrobki, naprawy, kontroli,

czyszczenia Iub innych podobnych czynnoki;

lit. e - jezeii umqwq^^d^ realizowali. rowniez podwykonawcy:
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e) odpowiedzjalnosci cywilnej za szkody powstate w zwiqzku z wykonywaniem czynnosci, prac lub usiug

przez podwykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzuje si^ przedlozyc Zamawiajqcemu do wglgdu oryginal dokumentu, o ktotym mowa

w ust. 2, najpozniej w dniu zawarcja umowy.

4. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac zmian w warunkach ubezpieczenia OC.

5. Brak waznego ubezpieczenia OC spelniajqcego wymagania okresione w ust.l i ust.2 niniejszego

paragrafu, w okresie trwania niniejszej umowy, uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z prawa do

rozwiqzania umowy za wypowiedzeniem oraz naiiczenia Wykonawcy kary umownej w wysokoki

20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1 umowy.

§8

Termin reaiizacii umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si^ wykonywac umowQ przez okres 12 miesi^cy, tj. od dnia 01.04.2019 r.

do dnia 31.03.2020 r., z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy zawarcie umowy nastqpi w dniu

01.04.2019 r. lub pozniej, zamowienie b^dzie wykpnywane przez 12 miesipcy liczqc od dnia nastppnego

po dniu zawarcia umowy.

2. Zakonczenie reaiizacji umowy zostanie potwierdzone przez Strony protokotem koncowym, o ktorym

mowa w §6 ust. 4 umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wyl^czenia z zakresu umowy obiektow Delegatur i/lub obiektow

Sekcji Obslugi Ubezpieczonych w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Zamawiaj^cego (np. likwidacja

siedziby Delegatury lub SOU w danym obiekcie). Wylgczenie winno nastqpic w drodze 30-dniowego

wypowiedzenia ztozonego Wykonawcy na pismie. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do kalkulacji cenowej zamieszczonej w zatgczniku nr 2

do umowy przy zachowaniu zasad wynikajqcych z §4 ustl zd.2 i zd.3 umowy.

4. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmiany miejsca swiadczenia ustug w obiektach Delegatur i/lub

w obiektach Sekcji Obsiugi Ubezpieczonych w granicach danej miejscowoki w sytuaqach

uzasadnionych potrzebami Zamawiajgcego (zmiana adresu siedziby Delegatury lub SOU albo utworzenie

SOU zamiast Delegatury). 0 zamiarze dokonania zmiany w powyzszym zakresie Wykonawca zostanie

poinformowany na pismie ze wskazaniem dnia, od ktorego zmiana winna obowiqzywac. Pisemna

informacja winna zostac ziozona Wykonawcy nie pozniej niz na 30 dni przed wskazan^ dat^

obowi^zywania zmiany. Zmiana wymaga potwierdzenia w drodze pisemnego aneksu do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie nowego obiektu zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub

zwipkszone odpowiednio do zmniejszenia lub zwipkszenia powierzchni nowego obiektu w stosunku do

obiektu poprzednio sprzgtanego z zastrzezeniem zdania ponizszego.

Jezeii Zamawiajqcy nie bpdzie posiadat odpowiedniego zabezpieczenia w srodkach finansowych

na zwi^kszenie wynagrodzenia, Zamawiajgcy skorzysta z procedury, o ktorej mowa w ust.3 w

odniesieniu do danego obiektu.

5. Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania z prawa do rozwiqzania umowy

za wypowiedzeniem oraz naiiczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia

umowy brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku zaistnienia jednej z ponizszych

okoiicznosci;

a) w przypadku, o ktorym mowa w §1 ust. 18 umowy;

b) w przypadku, o ktorym mowa w §la ust.l umowy;

c) w przypadku, o ktorym mowa w §7 ust. 5 umowy;

d) jezeii niewykonanie iub nienaiezyte wykonanie umowy wyst^pi co najmniej czterokrotnie w danym

miesigcu; '

Kn 0^'
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e) jezeli w trakcie realizacji umowy wysokosc kar umownyeh naliczonych Wykonawcy przekroczy kwotQ

10.000,00 z\.

6. W przypadku skoiTystania z prawa do rozwiqzania umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust.5,

rozwi^zanie umowy przez Zamawiajqcego winno nastqpic z zachowaniem 30-dniowego terminu

wypowiedzenia Ziozonego Wykonawcy pod rygoreiti niewaznosci na pismie ze wskazaniem uzasadnienia

rozwiqzania umowy.

7. Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy bez wypowiedzenia

poprzez pisemne oswiadczenie ziozone Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej

w wysokosci 20% wynagrodzenia umowy brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku

zaistnienia jednej z ponizszych okolicznosci:

a) w przypadku, gdy opoznienie w przyst^pieniu do realizacji umowy w wi^cej niz 2 (dwoch) obiektach

w stosunku do terminu rozpocz^cia swiadczenia usiugi wynikaj^cego z ust.l, trwa dtuzej niz 5 dni;

b) w przypadku zaprzestania wykonywania umowy w calosci iub w cz^sci przez okres dtuzszy niz 5 dni.

W sytuacjach opisanych w ust.7 Zamawiajqcy uprawniony jest rowniez do powierzenia wykonywania

usiug innemu podmiotowi na okres 30 dni i obci^zenia Wykonawcy kosztami powierzonych usiug.

1.

2.

3.

o

ti}
'
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S
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8. W przypadku rozwi^zania umowy, Wykonawcy b^dzie przyslugiwala wylqcznie czqsc wynagrodzenia

za faktycznie wykonane usiugi do dnia rozwigzania umowy, przy zachowaniu zasad wynikajgcych

z §4 ust.l zd.2 i zd.3 umowy, pomniejszona o wartosci kar umownyeh naleznych Zamawiajqcemu na

podstawie n niejszej umowy

Akryiowanie

W okresie reaiizacji

Zamawiaj^cego

§9

umowy Wykonawca zobowigzuje siq zapewnic dodatkpwo, na wniosek

wykonanie ustugi poiegajgcej na akryiowaniu wyktadzin podtogowych PCV.

Maksymaina Iqczna powierzchnia wyktedziny przeznaczonej do akryiowania wynosi: max. 500 m^.

Kazdorazowa potrzeba skorzystania z ww. usiugi bpdzie zglaszana Wykonawcy przez Zamawiajqcego za

posrednictwem poczty eiektronicznej na adres e-mail: Konkretny termin/terminy

wykonania usiigi, a takze inne szczegotowe kwestie dotyczgce m.in. zakresu, lokalizaqi etc., bpdg

kazdorazowo ustalane pomipdzy osobami, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3 niniejszej umowy.

przystugujq zadne roszczenia z tytulu niewykorzystania przez Zamawiajqcego czqki Iub4. Wykonawcy nie

catoki ustugi akryiowania.

§10

Postanowienia kohcowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia pubiicznego w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh pubiicznych.

.W sprawach nieureguiowanych niniejsz^ umowq zastosowanie maj^ przepisy ustawy Prawo zamowieh

3 3 ̂
'i

§ S) o
S "iS 3: C
,a s-o ■

i 6.•v:

4.

Q pubiicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

J Wszeikie
^z uwzgi^dnieniem wyjqtkow od tej zasady przewldzianych w niniejszej umowie.

zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

 ̂  Wszeikie spory zwi^zane z reaiizacjq umowy rozstrzyga sqd wlasciwy wedlug siedziby Zamawiajgcego.
Umowa bpdzie reaiizowana zgodnie z ofertq Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr 5/pn/2019.

Umowp sporz^dzono w trzech jednobrzmiqcych egzempiarzach. Jeden egzempiarz otrzymuje

Wykonawca, dwa Zamawiaj^cy.

KIERpWNIK
Dziahi Inwestycji i

Sl^skiego'Oddziahj Wbjewodzkiegc-
larodowego FuflduSzo Zdrowia w Katovvi'iach

•J
•na Klis

rtosz Ka

Wydziahi Ksi^owd^ci

Narpdowego Fundussn-Zdrowia .wKatowicach
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ty sytuacji, gdy obowi^zek podatkowy z tytufu podatku od towarow i usfug bqdzie spoczywai na
Zamawiajqcym (art. 91 ust.3a pzp), yvynagrodzeniem umownym bqdzie wynagrodzehie bez podatku od
towardw i usfug; w takim przypadku zapisy umowy odnoszqce siq dp wynagrOdzenia brutto (cen brutto;
Oferty brutto) nalezy rozumiecjako odnosz^ce si^ do wynagrodzenia (pen, oferty) bez podatku od towarow
i ustug; niniejsze. zostanie odpowiednto uwzgl^dnione w redakcjizap!s6wzawieranej umowy.



NFZ Nrzamowienia: 5/pn/2019
Narodowy Fimdusz Zdtowia zatqcznik nr 5 do umowy - wzor Umowy

0 zachowaniu poufnoSci w NFZ

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Fuhduszem Zdrowia - 6l^skim Oddziatem Wojewpdzkim z siedzib^
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

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

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

z siedzibg w , adres: wpisanym do
prowadzonego przez pod numerem

/jezeli dotyczy/,

NIP: REGON: wysokosc kapitatu zaktedowego: /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziata:

-  zwanym dalej „Wykonawc^",
o tresci nastppujqcej:

W zwiqzku z podpisaniem umowy nr z dnia ktorej przedmiotem jest

usfuga sprzqtania w obiektach ^Iqskiego OW NFZ - pomieszczenia delegatur i SOU,

zwanej dalej „umowq podstawow^", Strony w celu wtesciwej ochrony danych poufnych

udostppnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiaj^,

CO nastppuje:

§1

llekroc w umowie uiyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczaj^ one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na pismie lub

zapisane w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dzialalnosci gospodarczej lub

przedsipwzipc strony zwiqzanych z realizacji umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomipdzy przedstawicielami Stron w zwiqzku

z realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiajicego.

§2

1. Z uwagi na udostppnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje sip do:

^ CM
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1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

od formy, w jakiej zostaly mu przekazane;

2) wykoFzystywania Informacji Poufnych wyf^cznie na uzytek prowadzonej wspolpracy

w zakresie reaiizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowlednlego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdujq si§ one w posiadaniu

Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyt^cznie osobqm bior^cym udzial w reaiizacji

umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te s^ niezbqdne dia

prawidtowej reaiizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt4 niniejszej umowy, o poufnym

charakterze udostqpnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich

traktowania jako poufnych oraz odebrania oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3

umowy 0 zachowaniu poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych

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

na takq czynnosc pisemna zgoda i dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezbqdne

w zwiqzku z reaiizacji umowy podstawowej. Zamawiaj^cy zobowiizuje siq do

ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby reaiizacji umowy podstawowej osobom

bioricym udziat w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore

okazi upowaznienie Zamawiaj^cemu do udziatu w reaiizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiajqcego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materiatow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz

ze wszystkimi kopiami bqdqcymi w jego posiadaniu. Sposob zniszczenia materiatow

winien uzyskac pisemny akceptacjq Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcq obowiizkow dotycz^cych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu

karq umowni w wysokosci 1.500,00 ztotych (stownie: jeden tysi^c piqcset 00/100

ztotych) za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na zqdanie

Zamawiajicego, w terminie do 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania do zaptaty

kary ump.wnej.



Nrzam6wienia: 5/pn/2019
Nanxlowy Fundiisz Zdrpwia zal^cznik nr 5 do utTiowy - wz6r Umowy

o zachowaniu poufnoSci w NFZ

3. Osoby bior^ce udziafw realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze

obejmuje wszelkie osoby wyst^puj^ce po stronie Wykonawcy, w tym rowniez

podwykonawcow) winny ztozyc oswiadqzenie zobowi^zujqce ich do zachpwania

w tajemnicy Informacji Poufnych - wedlug wzoru okreslonego w za^czniku do niniejszej

umowy - w sytuacji, gdy zachodzg przeslanki do ztozenia takiego oswiadczenia. Kazde

z podpisanych oswiadczeh Wykonawca zobowi^zuje sip ztozyc Zamawlajqcemu przed

przyst^pleniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osobp.

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

w sytuacji, gdy zachodzg przestenki do ztozenia takiego oswiadczenia, Wykonawca

zaptaci Zamawiajqcemu tytutem kary umownej kwotp 500,00 ztotych (stownie: pipcset

00/100 ztotych) za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

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

nie moze przekroczyc wysokosci 50% (stownie: pipcdziesiqt procent) wynagrodzenia

brutto wskazanego w §4 ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,

odszkodowania w wysokosci przewyzszajqcej karp umown^, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Stronp poszkodowanq przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej

mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez cafy

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasnipciu,

bez wzglpdu na podstawp prawnq (tak kontraktow^, jak i deliktowq) i przyczynp tej

odpowiedzialnosci, ograniczona jest do szkod rzeczywistych. Ograniczenie

i wytpczenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

a) przypadkow wyrz^dzenia szkody z winy umysinej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzglpdnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej winni zostac zobowi^zani przez

Wykonawcp do przestrzegania zobowi^zah wynikaj^cych z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowiqzania okreslone w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufnych:

1) ktore s^ w dniu ujawnienia publicznie znane;

2) ktorych ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisow prawa.

a 3 z 6
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2. Jezeli Wykonawca zostahie zobowiqzany na mocy prawa lub wezwania s^du

do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwtocznie zawiadomi na pismie

Zamawiaj^cego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du do ujawnienia Informacji

Poufnych, b^dzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyfqcznie w zakresie

wymaganym prawem oraz zobowiqzany do podj^cia wszelkich uzasadnionych srodkow

maj^cych na ceiu upewnienie si^, ze Informacje Poufne sq traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedziainosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy

przez swoich pracownikow bqdz inne osoby, ktore b^dq zaangazowane

w proces realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za

podwykonawcow).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiqzywania umowy podstawowej, z tym ze

zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci informacji Poufnych

i odpowiedziainosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej umowy

oraz umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgod§ na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia

zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiajqcego lub od niego

uzyskanych.

§7

1. Strony poddajq pod rozstrzygni^cie sporow, powstatych na gruncie niniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzgl^du na siedzib§ Zamawiaj^cego sqdowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieureguiowanych w niniejszej umowie znajdujq zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiqzujqce przepisy prawa
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§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

Zaf^cznik do umowy stanowi integraln^ cz^sc niniejszej umowy o zachowaniu poufnosci.

§10

Niniejsza umowa sporz^dzona zostala w trzech jednobrzmi^cych egzempiarzach, z czego

dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzempiarz otrzymuje Wykonawca.

Podpisano w imieniu Zamawiajqcego: Podpisano w imieniu Wykonawcy:

kierqwnik

Dziahi Inwestycji i Zam6wien :^blicznych6laskiego Oddmf\Wq)ewodzkiego
i liaiodowsjo FundlailSl" » Momc»ch

Katarzyna Klis
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zatqcznik nr 5 do umowy - wz6r Umowy

0 zachowaniu poufnoSci w NFZ

Zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(iml^ 1 nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podplsany, reprezentuj^c w dniu Wykonawc^ podczas

realizacji umowy podstawowej na usiug§ sprzqtania w obiektach ̂ Iqskiego OW NFZ -

pomieszczenia delegaturi SOU, w siedzlbie ̂ l^sklego OW NFZ w Katowicach, z uwagi na

udost^pnlanie Informacji Poufnych, zobowl^zuje s\§ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas

realizacji umowy podstawowej, ktorej przedmiotem jest usfuga sprzqtania

w obiektach ̂ iqskiego OW NFZ - pomieszczenia deiegatur i SOU, niezaleznie od

formy, w jakiej zostaty mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

podstawowej, wyt^cznie w celu realizacji umowy podstawowej.

Wyrazam zgod§ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z realizacji

umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis

Strona 6 z
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Informuj^, jz wybor ztozohej przeze mnie oferty:

* w zaieznosci od sytuacji wybrac albo pkt 1 ajbo pkt 2

1) nie prowadzi do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

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

ponizej:

a) nazw^ (rodzaj) towaru/ustugl, ktorego dostawa/ktorej swiadczenie b?dzie prowadzic

do powstania u Zamawiajgcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami

o podatku od towarow i ustug:
i

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

netto: i

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii zfozono ofertq, ktorej wybor prowadzitby do powstania
u zamawiajdcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug,
zamawiajdcy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i ustug, ictory miatby obowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajqc oferty,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty bgdzie prowadzic do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru tub ustugi, ktorych dostawa tub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje si^, iz obowi^zek doiiczania wartosa p()datku VAT ptaconego przez
ZamawiaJ^cego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) ci^zy na Zamawiajacym wprzypadku, np.:
- wewnqtrzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zat^czniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i ustug objqte
mechanizmem odwrdconego obciqzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfondw) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takich jak: taptopy
i notebook!; komputerdw kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wytgcznie
komputery przenosne, takie jak: tabiety, notebook!, iaptopy.
- importu ustug tub importu towardw, z ktdrymi wiqze siQ anaiogiczny obowi^zek doiiczenia przez
Zamawiaj^cegoprzypordwnywaniu cen ofertowychpodatku VAT.

Imlp I nazwisko upefnomocnionego przedstawlclela Wykonawcy

Data

podpis



Nr zamowienia: 5/pn/2019 wzdr oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adtes:

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

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. usluga sprz^tania w obiektach

Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowegp Furiduszu Zdrowia — pomieszczenia Delegatur i SOU,

prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Slq,ski Oddzial Wojewodzld, oswiadczam, co nastepuje.

I. OSWIADCZENIE DOTYCZiyCE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo B) zgodnie ze stanem pra^raym i faktycznym

dotyczq^cym Wykohawcy:

A. Oswiadczam, ie hie podlegam wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23

ustawy Prawo zamowieh pubKcznych.

B. Oswiadczam, ie zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majcicci ̂ stosmanie podstawy

ujkluct(enia ̂ osrod n^menipr^ch w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustau^

Uwaga! Zgodnie z art. 24 urt.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki s^

wystarczaj^ce do wykazania jego rzetekiosci, w szczegolnosci udowodnic haprawienie szkody wyrz^dzonej
przestgpstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadosoiczyhienie pieni^zne za doznan% krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasmenie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania
oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu
wykonawcy. PrZepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b^ds^cego podriiiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^dii zakaz ubiegaiiia si? o udzielenie zamowienia oraz
nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^ywania tego zakazu.
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Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w Z'^qzku z podstawq. wykluczenia,

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

zamowien publicznych, podj^lem nast^puj^ce srodki naprawcze;

2)

a) Os\dadczam, iz spelniam .waruiiek udzialu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaja,Gego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ, tj. dotyez^cy S5rtuacji ekonomicznej.

Wykonawca winien -w^kazae, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwi^zanej z przedmiotem niniejszego zamowienia na sum? gwarancyjn£(, nie nizsz^ niz 1 mln
zlotych.

b) Oswadczam, iz spelniam warunek udzialu w postepowaniu okre^ony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. b SIWZ, tj. dotycz^q^ sytuacji finansowej ,(posiadanie srodkow finansowych
lub zdolnosci kred)rtowej).

Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow .finansowych, w wysokosci nie mniejszej niz
15.000,00 zlotych lub Zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 15.000,00 zlotych, w

.okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiq.c przed iiplywem terminu skladania ofert.

c) Ostdadczam, ii spelniam warunek udzialu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego

w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. d SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadahia wymaganego

doswiadczenia).

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolnoiSci zawodoWej (posiadania wymaganego doswiadczenia)

polegaj^cy na naleZytym wykbnaniu, a w pr^adku Swiadczen okresowych lub ci^gfych rdwnieZ wykonywaniu,
w okresie ostatnich 3 lat prZed uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalhoSci jest

krdtszy - w tym okresie, przynajmniej 2 (dw6ch) using sprz^tania biur lub budynkdw Wykontoych lub

wykpnywanych.

Pod poj?ciem wykonana usluga sprz^tania biur lub budynkow nalezy rozumiec Zamowienie

polegaj^ce na swiadczeniu uslugi sprz^tania biur lub budynkow, ktorej realizacja zakonczyla sip (umowa

zostala zrealizowana), ktorej srednia miesipczna wartosc brutto wynosila co najmniej 10.000,00 zl, oraz

ktora byla realizowana w okresie co najmniej 6 miesipcy (umowa obowi^zywala przez co najnuiiej 6
miesipcy).

Pod pojpciem wykpnywana usluga sprz^tania biur lub budynkow nalezy rozumiec zamowienie

polegaj^ce na swiadczeniti uslugi sprzqtania biur lub budynkow, bpda,cej w trakde realizacji (umowa jest
hadal realizowana), ktorej srednia miesipczna wartosc brutto wynosi co najmniej 10.000,00 Zl, ktorej

pewna czpsc o wartosci brutto co najmniej 60.000,00 zt zostala juz zrealizowana przez Wykonawcp oraz

ktora byla realizowana w pktesie cp najmniej 6 miesipcy (umowa obowi^uje od co najmniej 6
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miesi^cy). (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wytacznie s'wiadczen okresowych lub ciag-lych. Jezeli Wykonawca
powola si? na wykonywanie uslugi stonowi^cej swiadczenie okresowe lub ci^ie, w przypadku
w^tpliwosd zobowi^zany b?dzie wykazac — udowodnic — okresowy lub ci^ly charakter swiadczenia).

Szczegoly dotycz^ce warunkow udzialu w post?powaniu opisuje SIWZ.

II. OSWIADCZENIE DOTYC2ACE PODMIOTU. NA KT6rEGO ZASOBY POWOLUTE SI^

WYKONAWCA *

♦jezeli dotyczy

1) Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu okreslonego
przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ polegam na sytuacji ekonomicznej
nast?puj^cego podniiotu/podniiotow:

Lp. Nazwa/fiima otaz
adtes podmiotu

REGON/
PESEL
/w zaleznpsci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosd od
podmiotu/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powoluje si? na symacj?
ekbnomiczn^ podmiom

2) Oswiadczam, ie w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu okreslonego
przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. b SIWZ polegam na sjmiacji finansowej
(posiadanie srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej) nast?puj^cego
podmiotu/podmiotow:

Lp. Nazwa/firma otaz
adtes podmiotu

REGON/
PESEL
/w zaleznosd od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosd od
podmiotu/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powoluje si? na symacj?
finansow^ podmiom

3) Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu okreslonego
przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. c SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej
(posiadanie wymaganego doswiadczenia) nast?puj^cego podmiotu/podmiotow:

Lp. Nazwa/fitma o
adtes pbdmioti

taz REGON/
PESEL
/w zaleznosd od

KRS/CEIDG
/w zaleznosd od
podmiotu/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powoluje si? na zdoliiosc
zawodow^ podmiotu ;

4A/ M-"/ ■
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podmiotu/

O^Syiadczain, ze w stosunku do ww. podmiotu/ podmiotow, na ktorego/ ktorych zdolnosc zawbdow^
(doswiadczenie) powoluj? si? w riiniejszym post?powaniu, nie zachodz^ podstawy -wykluczenia
z post^powania o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ust.1- pkt . 13-22 pzp, oraz,
ze podmiot/ podmioty te spelniaj^ w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich zasoby (zdolnosc zawodow^,

Warunek udzialu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upel^nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data. podpis



Nr zamdwienia: 5/pii/2019 - wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

O^WIADCZENIE O PRZYNALEZNO^CI ALBO BRAKU PRZYNALEZNO^CI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w termihie 3 dhi od. dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp-

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przyhaleznosci do tej same) grupy kapitaiowej z innyni

Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym ppstgpowaniu. ^

Przez ghip^ kapitafow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy rozutniec wszystkich przedsi^biorcow,

ktorzy kontrolowani w sposob bezposfedni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rowniez

tego przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej, przez Zamawiaja,cego na stronie intemetowej www.nfz-

katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlo:^li oferty w post^powaniu na usiugg sprz^tania w obiektach SOW

NFZ — pomieszczenia Delegatur i SOU,

. I. oswiadczam, iz nie tialei^ do tej samej gtupy , kapitaiowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

II. Oswiadczam, iz nalei;^ do tej samej grupy kapitaiowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

*naleiy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opqi II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,

ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadz^ do zaklocenia, konkurencji w post^powatiiu

o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelnQmocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

^ (Ja/


