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SPECYFIKAC JAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zaprojektowanie i wykonanie awaryjnego oswietleiiia ewakuacyjiiego

w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13

zai^cznikami do niniejszej SIWZ sq:

1. formularz oferty

2. formularz opis przedmiotu zamowienia

3. formularz opis rownowaznosci

4. formularz wykaz robPt budowlanych

5. Program Funkcj onalno-Ui^kowy (PFU)

6. wz6r umowy wraz z zai^cznikiem nr 3, do umowy - wz6r oswiadczenia

7. wzor oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp

8. wz6r oswiadczenia - lista podmiotow nalez^cych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24

ust. 2 pkt 5 pzp, albo informacja o tym, ze Wykonawca nie nale^ do grupy kapitalowej

9. wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
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I. Nazwa ffirma") oraz adres Zamawiaiacego

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

n. Trvb udzielenia zamdwienia

Postfpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w tiybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznycb (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1579).

Numer post^powania

Pbstfpowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest nmPerem 25/pn/2017. WykoPawcy

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

Rodzaj zamdwienia: robota budowlana.

Terminologia

llekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp",

nale:^ przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznycb. Ilekrod w „SIWZ" mowa

jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumiec Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Fimduszu Zdrowia

(SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). llekroc w SIWZ mowa jest o „dniaeh" nalezy przez to rozumiec dni

kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. llekroc w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz^dzeniu Ministra

Rozwoju w sprawie dokumentdw" nalezy przez to rozumiec rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

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

zamdwienia (Dz.U. poz. 1126).

in. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie awaryjnego.oswietlenia ewakuacyjnego W budynku A

w Katowicach przy ui. Kossutha 13 zgodnie z zasadami okre^lonymi w SIWZ.

Kod Wspdinego Sldwnika Zamdwien (CPV): okreslono w Programie fiinkejonalno-uzytkowym stanowi^cym

zal^cznik do SlWZ.

Na opis przedmiotu zamdwienia sklada sie:

1) formularz opis przedmiotu zamdwienia,

2) Program funkcjonalno-uzytkowy.

Uwaga!

W przypadku rd^c merytorycznych pomi?dzy tresci^ PFU a tre^ci^ pozostalej cz?^ci SIWZ, przes^dzaj^ zapisy
SIWZ.

2. Rozwiazania rdwnowazne.

Zgodnie z art.30 ust.4 pzp, w zakresie norm, jakimi opisano przedmiot zamdwienia, dopuszczone zostaj^

rozwi^ania rdwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysz^ wyrazy „lub rdwnowazne".

Spelnienie warunku rdwnowamosci Wykonawca zobowi^zany jest wykazad na wypelnionym, podpisanym

i zal^czonym do oferty formularzu opls rdwnowazho^ci. Formularz opis rdwnowaznosci nalezy Vvypelnid przy

uwzgl?dnieniu wskazdwek zawartych w niniejszej SIWZ, a takze w tresci samego foimularza.

Rdwnowamosc moze dotvczvc norm, w tym: norm PN-EN oraz PN-IEC, wskazanych w skladaj^cym si? na SIWZ

Programie Funkcjonaino-Uzytkowym.
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Wsz?dzie tarn, gdae w SIWZ p'ojawia si? odniesienie do konkretnej normy, przyjmUje si?, iz odniesieniu takiemu

towarzysz^ wyrazy „lub rownowazne" - dopuszcza si? rozwi^zania rdwriowazaie opisanym przez Zamawiaj^cego.

Wykonawca, ktdry powoluje si? na rozwi^zania rownowaziie opisywanym przez Zamawiaj^cego, jest obowi^zany

wykazac, ze oferowana przez niego robota budowlana spelnia wymagania okre^lone przez Zaffiawiaj^cego.

W tym celu Wykonawca winien wypeinic i zal^czyc do fonnularza oferty formularz opis rownowaznosci.

Wykonawca wypelniaj^c formularz opis rownowaznosci winien:

a) wskazac nazw? normy rownowamej oraz

b) podad opis oferowanej normy rdwnowaznej,

-w odniesieniu do norm wskazanych w SIWZ.

Opis oferowanej normy rownowaznej winien wykazad (udowodnid) rdWnowamoSd rozwi^zania, ktdre wimio byd

na poziomie nie gorszym niz normy wskazane w SIWZ.

Uwaga: Formularz opis rdwnowa^oSci nalezy wypelnid i podpisad w przypadku oferbwania rozwi^zan

rownowaznych. Niewypelnienie b^dz niezal^czenie do oferty fonnularza opis rdwnowaznoSci oznacza,

iz Wykonawca oferuje wszystkie normy (rozwi^zania) zgodnie ze wskazanymi w SlWZ.

3. Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o prac? tart. 29 ust.Sa dzpI

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okreMa w opisieprzedmiotu zamowienia na uslugi lub roboty budowlane

wymagania zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykonawc^ na podstawie umowy o pracf osob wykonujqcych

wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnoscipolega
na wykonywaniu pracy w spasob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U

z 2014 r. poz. 1502, zpozn. zm.).

Zamawiajqcy wskazuje jako czynnosci okreslone powyzej czynnoSci fizyczne wykonywane w ramach prac

instalacyjnych, a takze monta^ osprz?tu, ktore wykonywane b?dq bezposrednio przez pracownikdw fizycznych

uczestniczqcych po stronie WykonaWcy lub podWykonawcy w procesie wykonywania robdt budoWlanych lub ushig

obj?tych przedmiotem zamdwienia, z wylqczeniem czynnosci polegajqcych na dostawie oraz transporcie

(kierowcy).

Powyzszy wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy czynnosci

wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robot bqdz inne osoby pelniqce samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym osoby

z uprawnieniami elektrycznymi, a takze nie obejmuje przypadkdw wykonywania swiadczenia osobiscie przez

przedsi?biorc? prowadzqcego dzialalnosd gospodarczq.

Wymdg zatrudnienia na podstawie Umowy o prac?, o ktdrym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwien

publicznych, dotyczy czynnoSci wykonywanych w ramach przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane, co nie

dotyczy czynnosci wykonywanych w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt Sa nzp. wskazuie sie:

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

zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznoSci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez

Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiajqcemu Gednej z osdb wskazanych we wzorze umowy)

oswiadczenie, iz osoby wykonujqce w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynnosci, co do ktdrych

przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?dq zatrudnione

na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. OSwiadczenie

(kompletne oswiadczenie) winno zawierac rdwniez imi? i nazwisko osdb zatrudnionych na podstawie umowy

0 prac? wraz ze wskazaniem Wykonywanych przez danq osob? czynnosci, rodzaju umowy 0 prac?, dokladne
okre^lenie podmiotu skladajqcego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
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2) Uprawnienia Zamawiaj^cego w zakresie kontroli spehiiania przez Wykonawcf wymagan, o ktorych mowa

w art. 29 ust.Sa pzp: Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania pfzez

Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.Sa pzp, dokumentowanych

za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:

a) mozliWo§c z^dania poSwiadczonej za zgodnosd z oiyginalem Odpowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii umowy o prac§ osoby wykonuj^cej w trakcie realizacji zamowienia czynnoici,

ktdrych dotycZy Wymieniohe w pkt 1 oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopia umowy

powinna zostac zanonimizowana w sposob zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikow,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowyCh (tj. w szczegdlnosci

bez adresdw, nr PESEL pracownikow). Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac^ powinny bye mozliwe do zidentyfikowania;

b) mozliwosc z^dania zaswiadczenia wla^ciwego oddziahi ZUS, potwierdzaj^cego oplacanie przez

Wykonawc? lub podwykonawcy skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatfudnienia

ha podstawie uniow o praey za ostatni okres rozliczeniowy;

c) mozliwosd z^dania poiwiadczonej za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy lub

podwykonawcy kopii dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczen,
zanonimizowan^ w sposob Zapewniaj^cy ochrony danyeh osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przy czym imiy i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji;

d) mozliwosc z^dania wyja^nien w przypadku w^tpliwoici w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracy;

e) mozliwo^d zwrdcenia siy do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powziycia uzasadnionych w^tpliwosci co do przestrzegania wymagan z zakresu prawa pracy przez
Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a takze wyjaSnienia, o ktorych mowa pod lit. d Wykonawca przedlozy
Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu
potwierdzenia spebiienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy lub
podwykonawcy osob wykonuj^cych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, co do ktorych pfzedmiotowa
SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracy.

3) Sankeje z tytulu niespelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp: opisana we wzorze umowy
mozliwosc rozwi^zania umowy i naliczenia kary lunownej w przypadku niezlozenia w terminie kompletnego
oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1 oraz obowi^zek zaplaty kary umownej za kazdy dzien niezatrudniania
w oparciu o umowy o pracy osoby wykonuj^cej czynnosci, co do ktdrych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracy w ro^mieniu kodeksu pracy, a takze obowi^zek zaplaty kary umownej za kazdy
dzieh opdznienia w przedlozeniu w terminie dokumentdw, o ktorych mowa w pkt 2 lit. a, b lub c, b^dz za kazdy
dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie wyjasnien, o ktorych mowa w pkt 2 ht. d.

4) Rodzaj czynnosci niezbydnych do realizacji zamdwienia, ktorych dotycz^ wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracy przez Wykonawey lub podwykonawcy os6b wykonuj^cych czynnosci w trakcie
realizaeji zamdwienia: zgodnie z pkt III pkt 3 SIWZ.
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4. Realizacja zamowienia b^dzie przebiegaia na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym zai^cznik

do niniejszej SIWZ. Wz6r umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy.

Niniejsza SIWZ we wzorZe umowy okresla takze:

a) wymagania dotycz^ce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem robOty budoWlane, ktdrych

niespelnienie spowoduje zgloszerlie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciWu,

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s4 dostawy lub uslUgi, ktdre, z uwagi

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

Wzdr umowy okresla zasady zawierania umdw o podwykonawstwo zardwno w przedmiocie robot budowlanych,

jak i w przedmiocie dostaw i ushig.

5. Warunki ptatnosci: warunki platnosci zostaly okreslone we wzorze umowy.

6. Okres gwarancji i r^kojmi za wady.

Wykonawca winien udzielic gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych

we wzorze umowy.

Wykonawca winien zaoferowad okres gwarancji i r?kojmi za wady minimum 24 miesifczny. W przypadku

zaoferowania okresu gwarancji dhizszego niz 60 miesi?cy, do oceny ofert (przyznania punktacji) przyj?ty zostanie

okres 60 miesi?cy.

Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady rozpoczyna sip od dnia podpisania protokohi odbioni koncowego robot

budowlanych, konczy zas wraz z uplywem zaoferowanego przez Wykonawcp okresu gwarancji i rpkojmi za wady

licz^c od dnia podpisania protokohi koncowego.

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

7.

a) Zamawiaj^cy nie dopuszcza skladania ofert czpsciowych, co oznacza, ze Wykonawca moze zlozyd tylko jedn^

ofertp na calosc zamowienia.

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

c) Zamawiaj^cy nie przewiduje zamdwien uzupelniaj^cych, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.

d) Jpzyk postppowania.

Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert w jpzyku innym niz jpzyk polski, pr2y uwzglpdnieniu

ponizszego wyjasnienia.

Wyjasnia sip, iz zgodnie z zasady wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, postppowanie o udzielenie zamdwienia publicznego

prowadzi sip w jpzyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wi^ze sip z regulacj^

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o jpzyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t), ktdra formuhije zasadp uZywania jpzyka

polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorimn Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o jpzyku

polskim w aft. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mipdzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo

stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych, czy oZnaczeh

pochodzenia towardw i using.

8. Podwykonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze powierzvd wykonanie czpsci zamdwienia podwykonawcy.

2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp Zada wskazania przez Wvkonawce czesci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i nodania przez Wvkonawce firm

podwvkonawcdw ("patrz: formularz oferty).

3) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36a ust.2 pkt 1 pzp zastrzega obowiqzek osobistego, tj. bez udziahi

podwykonawcy, wykonania przez Wykonawcp kluczowych czpsci niniejszego zamdwienia, tj. wsZystkich

robdt budowlanych w ramach wykonania instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

vv
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W tym zakresie z uwagi na wyi^czenie podwykonawstwa, niedopuszczalne jest rowniez powdlaPie si? na zdolnosc
zawodow^ innego podmiotu - por. pkt V pkt 3 SIWZ.

Zgodnie z aft. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego doswiadczenia (tu: zdolhosci zawodowej),
Wykonawcy rtiog^ polegad na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizuj^ roboty budowlane lub
ushagi, do realizacji ktdrych te zdolno^ci s^ wymagane.

Z uwagi na wyl^czeUie z podwykonawstwa w zakresie robot budowlanych dotyczqcych wykonania instalacji
awaryjnego Oswietlenia ewakuacyjnego, Wykonawca nie moze polegac na zdolnosci zawodowej (do^wiadczeniu)
innego podmiOtu w zakresie Wykazania zrealizowania wW. roboty budowlanej. W tym przypadku Wykonawca musi
samodzielnie wykazac spelnianie warunku udziaiu w post?powafiiu.

4) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zaffl6wie6 na roboty budowlane, ktdre maj^ byd w^kbnaiie
w miejscu podlegaj^cym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^ty z^da, aby przed
przyst^pieniem do wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile s^ jUz znatte, podai uazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe pOdwykonawcow i osdb do koiitaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszeUdch zmianach dauych, o ktdiyCh mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacj? robot budowlanych.

5) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powoljrwal si?, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l, w celu wykazania spelniania
warunkdw udziaiu w posf?powaniu, Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany
mny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia.

rV. Termin i mieisce wykonania zamowienia

1. Termin realizacji zamowienia: zgodnie z ofert^ Wykonawcy (nie dhizej niz w ci^gu 5 tygodni licZ^c od dnia
zawarCia umowy).

Dokumentacj? projektOw^ (za wyj^tkiem dokumentacji powykonawczej tj. kosztorysu powykohawczego oraz
prOjektu powykonawczego), w tym projekt budowlano-wykOnawczy oraZ harmonogram robdt budowlanych
wykonawca winien wykonac w ci^gu 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca winien zaoferowac termin wykonania zamowienia nie dhizszy niz 5 tygodni licz^c o dnia Zawarcia
umowy. W przypadku zaoferowania terminu wykonania krdtszego niz 3 tygodni, do oceny ofert (przyznania
punktacji) przyj?ty zostanie termin 3 tygodni.

3. Miejsce realizacji zamowienia: uL Kossutba 13,40-844 Katowice.

V. Warunki udziaiu w nostenowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si? Wykonawcy, ktorZy:
-nie podlegaj^ wykluczeniu;

-spelniaj^ warunki udziaiu w post?powaniu, o ile zostaly one okreslone przeZ Zamawiaj^cego w ogtoszeniu
0 zamdwieniu.

W niniejszym postqpomniu stawia siq warUnek udziaiu w post?powaniu dotyczqcy zdolnosci zawodowej
(posiadattie wymaganego doswiadczenia).

1) Art. 22 ust.l pkt 1 nzp - nlepodleganie wykluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie moga zachodzic 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 oferta oswiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym moWa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, zas w termiuie 3 dni od dnia zamieSzCzenia na stronie
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intemetowej informacji, o ktorej mowa w aft. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rowniez oswiadczenie wskazane
wpktVIpkt2SIWZ.

Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, inoze przedstawid
dowody na to, ze podj^te przez niego §rodki wystarczaj^ce do wykaZania jego fzetelno^ci, w szczegolno^ci
udowodnic naprawienie szkody wyrzqdzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie
pieni^zne za doman^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz

wspolprac? z organami scigania oraz podj?cie konkretnych ̂ rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktore odpowiednie dia zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwoin skarbowym lub

nieprawidlowemu post^powaniu wykpnawcy. Zdania pierwszego nie stosuje sip, je^eli wobec Wykonawcy,

bpd^cego podmiotem zbioroivym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegailia sip o udzielenie

zamowienia oraz nie upiyngi okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

Wykonawca, ktdry powoluje sip na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania bfaku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije sip na ich zasoby, warunku udziahi

w postppowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1

pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

Zamawiaj^cy moze wykluczyc Wykonawcp na kazdym etapie postppowania o udzielenie zamowienia.

2) Art. 22 ust.l nkt 2 pzp - spelnianie warunku udzialu w postepowaniu okreslonego przez Zamawlaiacego

w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninleiszei SIWZ

Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udziahi w postepowaniu dotvezacv zdolnosci zawodowei

W celu wykazania spelnienia wanmku udzialu w postppowaniu dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania

wymaganego doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku

(patrz pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit. a

oraz lit. b SIWZ.

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) polegaj^cy

na nalezytym wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy - w tym okresie:

przynajinniej jednej roboty budowlanej (zakonczonej) polegaj^cej na wykonaniu instalacji oswietlenia awaryjnego

w budynku biurowym o minimum 3 kondygnacjach, w ilosci minimum 30 punktdw oswietleniowych.

Wykaz wykonanych robot budowlanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz robot budowlanych wraz

z podaniem ich rodzaju, warto^ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly

wykonane, z zal^czeniem dowoddw okreslaj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane naleiycie,

w szczegdlnosci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sg referencje b^dz iime dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny

0 obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - inne dokumenty.

Uwaga!

♦Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca wskazuje przedmiot
roboty budowlanej zgodny ze zdefiniowanym powyzej.
♦ Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych wartosc, Wykonawca wpisuje kwotp bruttd w zlotych
za wykonan^ robotp budowlan^.
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♦Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych dat§ wykonania, Wykbnawca wskazaje dzien, miesi^c i rok
wykonania (zakonczenia) roboty budowlanej.
♦Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych miejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres wykonania
roboty budowlanej.
♦Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych podmiot, na rzecz ktorego robota zostaia wykonana,
Wykonawca podaje nazw? lub firm? oraz adres lub siedzib? tego podmiotu.
♦Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamoWieh bylby szerszy (np. obejmowafby
iimy rodzaj zamowienia b^dz iime roboty budowlane), Wykonawca winien wyodr?bni6 i podac dane dotycz^ce
jedynie wykonanej roboty budowlanej zdefmiowanej powyzej. W przvpadku podawania wartosci Wykonawca
winien wpisac zarowno kwote stanowiaca wartosc calego zamowienia. iak i warto^c samei roboty budowlanei
zdefiniowanei nowvzei.

—  — —Wykonanie kazdej wykazanej roboty budowlanej (przynajmnlej Jednejj musi zostac

poswiadczone dowodem. Wykonawca przedstawia zatem wykaz robot budowlanych z zdfqcZeniem dowPdow
okreslajqcych, ze roboty budowlane zostafy wykonane naleiycie. w szcZegolnoscI informacji d tym, ze roboty
zostafy wykonane zaodnie z przepisami orawd budowlaneao i prawidfowo ukohczone.—~—-—-———

2. W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^Cych si? o udzielenie zamowienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniU, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spehiic kazdy

z WykonawcdW wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;
b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spelnid

samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcow powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak mozliwo^ci
sumbwania zdolnosci zawodowej - doswiadczenia.

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

1) Wykonawca, ktory polega na zasobach innego podmiotu/6w, udoWodni Zamawiaj^cemu, ze realizujqc
zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/dw, w szczegdlnodci przedstawiaj^c
zobowi^zanie tego podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji
zamowienia.

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

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

Uwaga! W przypadku polegania na zasobach iimego podmiotdw, Wykonawca jest zobowi^zany wskazac ten fakt
w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajqc na zasobach iimych podmiotdw na zasadach okreilonych w art. 22a pzp,
b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego
oraz oceny, czy stosimek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw,
Zamawiaj^cy z^da wskazania w szczegdlno^ci:

a) podmiotu, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
7
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b) zakresu dost^pnych Wykonawcy zasdbow innego podmiotu;

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

publicznego;

d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.

Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit. od a do d, winnv znalezd sie w zobowi^zaniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wvzei. Wvkonawca zatacza do ofertv.

Uwaga! Patrz zastrzezenie wskazane w pkt TTT nkt S ppkt 3 SIWZ.

Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego doswiadczenia (tu: zdokiosci zawodowej),
Wykonawcy mog^ polegac na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizuj^ roboty budowlane lub
ushigi, do realizacji ktdrych te zdohiosci 34 wymagane.
Z uwagi na wyl^czenie z podwykonawstwa robdt dotycz^cyCh wykonania instalacji awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, Wykonawca nie moze polegac na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innego podmiotdw
w zakresie wykazania zrealizowania ww. roboty budowlanej. W tym przypadku Wykonawca musi samodziehiie
wykazac spelnianie warunku udzialu w post^powaniu.

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

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

VI. Wykaz o^wiadczen lub dokumentdw DotwierdzaiacvCh spelnianie warunkdw udzialii w pdstepowaniu

oraz brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

1) aktuaine na dzien skladania oferty oswiadczenie, 0 ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,
tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziahi w postfpowaniu w zakresie
dotycz^cym sytuacji iinansowej i zdohiosci zawodowej.

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktdry powohije si? na Zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udzialu
w post?powaniu, zamieszcza informacje 0 tych podmiotach w oswiadczeniu, 0 ktdrym mowa powyzej (por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).

Wzor ohviadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, zal^czono do SIWZ.

2) zobowiazanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia (jezeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotdw).

2- W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego Cwwwnfz-katowice.pf)
informacji, 0 ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy
o przynalezno^ci albo braku przynalezno^ci do tej same] grupy kapitaiowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt
23 pzp.
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W przypadku przynaleiiiosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca liioze zlo2y6 wraz z o^wiadczeniem

dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^ania z innym Wykonawc^ nie prowadz^ do zakidcenia

konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamowienia.

Por. art. 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dhia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow

dokuiiientdw (...).

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

3. Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,

do zlozenia w wvznaczonvm. nie kfotszvm niz 5 dnk terminie aktualnych na dzien zlozenia nast^puj^cycli

dokumentow:

a) wykaz robot budowlanych (foimularz wykaz robot budowlanych) wykonanych nie wczesniej niz w okresie

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

krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, Wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na

rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z Wymogami opisanymi w pkt V pkt 1

ppkt 2 SIWZ), z zal^czeniem

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

o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoAczone, przy

czym dowodami, o ktorych mowa, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz

ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw - inne dokumenty.

4. W przypadku wspolnego ubieeania sie o zamowienie przez Wvkonawcow:

1) o^wiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia. Oswiadczenie to winno potwierdzic spelnianie warunkow
udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykottawcdw

wykazuje spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) oiwiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kaMy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych

si? o udzielenie zamowienia;

3) dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ, winny potwierdzid spelnianie warunku

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

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

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

Wykonawcdw powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwo^ci sumowania zdolnosci

zawodowej - do^wiadczenia).

5. Forma oswiadczeh i dokumentdw.

Kwestie zwi^zane z form^ oswiadczeh i dokumentdw reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016

r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...).

-Oswiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu dotycz^ce wykonawcy i innych podmiotdw, na ktdrych

zdolnoSciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 22a pzp oraz dotycz^ce

podwykonawcdw, skladane sq w oryginale.

-Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, inne niz oswiadczenia, o ktdrych mowa w §14 ust.l cyt.

rozporz^dzenia, skladane s^ w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnoSc z oryginalem.

-Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio WykonaWCa, podmiot, na ktdrego zdolnoSciach

lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycz^.

PoSwiadczenie za zgodnosc z oryginalem nast?puje w formie pisemnej.
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-Zamawiaj^cy moze z^dac przedstawienia oryginahi lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow, o ktdrych

mowa w rozporz^dzeniu, innych niz oswiadczenia, wyi^cznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest irieczytelna

lub budzi w^tpliwo^ci co do jej prawdziwosci.

-Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym skladane wraz z thiiuaczeniem na J^zyk polski.

Uwaga! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia winni zal^c^d do oferty peihomocnictwo.

Zgodnie z art.23 ust.2 pZp Wykonawcy tacy winni ustanowic peinomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu

o udzielenie niniejszego zamowienia aibo do reprezentowania w post^powaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamowienia. Dokument peinomocnictwa winien odpowiadac zasadom okresionym w pkt X iit.B SIWZ dia

pelnomocnictw.

6. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzaj^cych okbiicznosci,

0 ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeii Zamawiaj^cy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycz^ce

tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i ogdinodost^pnych baz danych, w szCzegobiosci

rejestrow pubiiczbych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W przypadku wskazania przez Wvkonawce dost?pnosci oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w §2, §5
1 §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formic elektronicznej pod okreSlonymi adresami intemetowymi
og61npdost?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcp oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wvkonawce oswiadczen lub dokumentdw, o ktorych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ sip w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegolnosci oswiadczen lub
dokument6w przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen
lub dokumentow, o ile s^ one aktualne.

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

Jezeii Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oswiadczen lub dokument6w
potwierdzaj^cych okolicznoSci, o ktorych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentow niezbpdnych
do przeprowadzenia postppowania, oswiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ blpdy lub budz^
wskazane przez Zamawiaj^cego w^tpliwosci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupehiienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzUpelnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaSnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postppowania.

Jezeii Wykonawca nie zlo2yl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliWe peinomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewazmienie postppowania.
Zamawiajqcy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien dotycz^cych oswiadczen
lub dokumentow, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

10



Nr zamowienia: 25/pn/2017

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym post^powaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nast^pnie zbadac, czy Wykonawca,

ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia naie^ego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze zbadac, czy nie podlega

wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziahi w post?powaniu Wykonawca, ktdry zlozyl ofert? najwyzej ocenion^

sposrod pozostalych ofert.

VII. Informacia, 0 sposobie porbzuriiiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami ofaz przekazvwania

oswiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za posrednictwem operatora pocztowego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),

osobiscie, za posrednietwem poslanca, faksu lub przy u^ciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu using drog^ elektroniczn^ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), tj. za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), z zastrzezeniem, iz oferta

winna zostad zlozona pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostac zlozone

z zachowaniem formy okreslonej w pkt X lit. B SIWZ (rdwniez w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania,

0 ktorym mowa w art. 26 ust.3a pzp), oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 oraz ust.3 pkt 2 pzp

wiimo zostac zlozone w formie pisemnej, zas o^wiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w fozporz^dzeniu

Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od

wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (rowniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania,

0 ktorym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktorym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przekazane

przy uzyciu Srodka komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektroniczn^ (e-mail), b^dz faksem, b^dz za

posrednictwem poslanca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za

posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), kazda ze stron na z^danie drugiej strony niezwlocznie

potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien poshigiwac si? numerem sprawy okreslonym

w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przeka^^ane przez Wykonawc? pisemnie winny bye

skladane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj 208A.

6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczty elektroniczn^
(e-mail) winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniaDubliczne@.nfz-katowice.pl: przekazywane faksem

■  winny byd kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyjaSnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwieh publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjaSnieh

niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartosd zamdwienia

jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod waninkiem,

ze wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktdrym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. I pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiaj^cy

moze udzielid wyjasnien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tresd SIWZ.
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9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwoiania zebrania Wykonawcow.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec tefmiiiu do wykonania czymo^ci przypada na sobot? liib dzien ustawowo

wolny od pracy, termin uplywa dnia nast^pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Osob^ uprawnion^ przez Zamawiaj$cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest-

Pan Mariusz Partyka - Glowny Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamowien Publicznych, adres e-mail:
zamowieniapubliczne@,nfz-katowice.pl.

Vin. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od WykoUawcy wniesienia wadium W wysokoSci:

5 100,00 zlotych (slownie: pi?d tysi?cy sto 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moZe wniesd wadium w Jednej lub kilku nast?puj^cych fonnach:

1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czemach spoldzielczej kasy oszcz?dno&iowo-kredytowej, Z tym,

Ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu naleZy wplacic przelewem na rachimek bankowy wskazany ponizej:

BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

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

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^Zych 1, 40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?zna, Wykonawca obowi^zahy jest zlozyc dokument

- wadium w kasie Slq;skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410.

- Tresc takiego dokumeUtu nie moze wanmkowac wyplaCeUia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadnosci z^dania wyplaty przeZ wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwZgl?dniac

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waZnoici^ musi obejmowac okfes odpowiadaj^Cy

terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktorym uplywa termin skladania

ofert. Wadium winno miec charakter bezwaninkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).

Przez wniesienie wadium rozumie si? zloZenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw srodkdw

pieni?znych na podany wyZej rachunek bankowy, przed unlvwem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa

w pkt XI ppkt I SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiaj^cy zobowiqzany jest odrzucid ofert?, jezeli wadium nie zostaio wniesione lub zOstalo wniesione

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

EX. Termin zwiazania oferta

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

skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moZe przedluZyb termin zwiazania ofert^, z tym

Ze Zamawiaj^cy moZe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwrdcic si? do

Wykonawcow o wyraZenie zgody na przedhiZenie tego terminu o ozUaczony okres, nie dhizSzy jednak niZ 60 dni.

3. Odmowa wyraZenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. PrzedhiZenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu WaZnosci

wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zvvi^zania ofert^.

JeZeli przedhiZenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
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wniesienia nowego wadium liib jego przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostaia wybrana jako
najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypeinienie formularzy (w tym wzordw oswiadczen) w sposob trwaiy poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb^dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz^sc
formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisac "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si^ zbyt mate, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii
danego formularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypeinienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nale^ umiescid w zal^czniku do danego formularza,
sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem
wzorow formularzy oraz mnych zai^cznikow skladaj^cych si§ na SIWZ. W przypadku przepisywania
formularzy, Wykonawca Zobowi^zany jest nie dokonywac zmian merytorycZnych zapisdw Znajdujqcych si§
we wzorach formularzy stanowi^cych Zalqczniki do niniejszej SIWZ.
Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^c kazdego z przedkiadanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego, czy
formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposob. Jezeli Wykonawca
przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegolnosci poprzez OCR, zobowi^zany jest dokladnie
przeczytac jego tresd po przeksztalceniu oraz porownac j^ z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu bl^dow w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tresd oferty nie b?dzie
odpowiadala tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegaia b§dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o§wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^zan o wartosci odpowiadaj^cej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lUb przez nie odpowiednim dokumentem upeinomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi^ poswiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyc do
oferty. Oferty, oswiadczenia i mne dokumenty winna podpisad osoba upowaaiiona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznana za niewazn^.

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 Sl^ski Oddzial Wojewodzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208A oraz napisem:

Przetarg nieogranicZony - Nr 25/pn/2017
Zaprojektowanie i wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku A w Katowicach

NIE OTWIERAC PRZED: ?..5....11...2017 godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomoc^ przesyiki kurierskiej lub listowej, Wykonawca winien zazUaczyc,
ze przesylka zawiera oferty oraz wskazad numer post^powania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci
za nast^pstwa spowodowane brakiem wlasciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wiozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZALi^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 14 formularza
oferty, z uwzgl^dnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku oswiadczen lub zaswiadczen skladanych przez Wykonawcy zawieraj^cych ififormacje stanowi^ce
tajemnic^ przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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CO do ktorych Wykonawca zastrzegl, nie mog^ bye one udost^pnione innym uczestnikom post^powania,

Wykonawca powinien umie^cic je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALjf\CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSI^BIORSTWA" lub oznaczyc je w inny widoczny sposob.

Uwaga! Tajemnic? przedsi^biorstwa definiuje art. 11 ust. 4 ustawy z dtiia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z zm.);

„Przez tajemnicq przedsiqbiorstwa rozumie siq nieujawnione do wiadomosci publicznej iriformacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiqbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,

CO do ktorych przedsiqbiorca podjql niezbqdne dzialania w celu zachowania ich poufnosci."
]

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqey nie ujawnia informacji stanowiqcych tajemnic^ przedsi^bioirstwa

w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w teruiinie

skladania ofert, zastrzegl. ze nie mog^ bye one udost^pniane oraz wvkazal, iz zastrzezone informacje

stanowiq tajemUic^ przedsi^biorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyc tyiko jedn^ ofert? na cale zamowienie. Ofert? sklada si? w formic

pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci

elektronicznej.

G. Tresc zlozohej oferty musi odpowiadac treSci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okolicznoSci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegac si? o udzielenie zamowienia. Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si?
o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy

tacy winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego

zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Dokument

pehiomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla pehiomocnictw.

I. Sposob wypeiniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:

1) formularz oferty nalezy wypelnid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

w ramce w pkt 1 formularza oferty nalezy podad cen? ostateczng oferty za

realizacj? calego zamdwienia;

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie ryczaltowe;

2) formularz opis przedmiotu

zamowienia

nale^ wypelnid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zal^czyc do formularza oferty);

3) formularz opis

rownowamoSci

jezeli Wykonawca oferuje rozwi^zania rownowaaie (patrz: pkt III pkt 2

SIWZ), nale^ wypelnic i podpisac w miejscu do tego Wyznaczonym

(formularz zal^czyc do formularza oferty);

4) formularz wykaz robot

budowlanych

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

skladany wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cegO);

5) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

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

zal^czyd do formularza oferty);
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6) wz6r oswiadczenia, o ktdrym - nalezy wypebiid i podpisac w miejscu do tego wyzHaczonym
mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp (oswiadczenie zaiqczyd do foimtilarza oferty);

wz6r oiwiadcZenia - grupa _ nalezy wypelnid i podpisac w miejscu do tego wyznaezOrtym oraz zlozyd
kapitalowa ^ terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej itiformacji,

o ktorej mowa w aft. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XL Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferty nale^ ziozyc w siedzibie Zamawiaj^cego:

SIgski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdfowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13, 40-844 Kal^ic^^koj nr 208A (II pi§tro),
w termiaie do dnia do godziny 12.00.

2. Zamawiaj^cy niezwiocznie zwraca oferty, ktdra zostala zlozona po termiflie.

3. Wykonawca moze, przed uplywem termiuu do skladania ofert, zmienic lub wycofad oferty.

4. Otwarcie ofert odb^dzie si? w dniu^. ... o godzinie 12i30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokdj nr 2l7a (EL pi§tro).

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwafciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^

zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (finny) oraz adresy wykonawc6w, a takze infofmacje
dotycz^ce Ceny, terminii wykonahia zamowienia, okresu gwafancji i warunkdw platno^ci zaWartych
w ofertach.

7. NieZwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej ("wWw.nfz-katowice.pI)

informacje dotycz^ce:

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

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

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych w ofertach.

Xn. Onis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Sposdb obliczenia ceny oferfy: Wykonawca wskazuje cen? oferty w formularzu oferty. Cena brtitto obejmuje

realizacj? pelnego zakresu zamdwienia, w tym rdwniez wykonanie dokumentacji projektbwej oraz wykonanie

robdt budoWlanych.

2. Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty niezbpdne do wykonania umowy, zgodnie z SIWZ, w tym

zgodnie ze wzorem umowy. Wykonawca podaje w formularzu oferty dodatkowo koszt dokumentacji

projektowej z wyl^czeniem kosztu dokumentacji powykonawczej. Koszt ten nie moze przekraczac 1,5% ceny

bmtto oferty. Jezeli podany przez wykonawc? koszt przekroczy 1,5% ceny oferty brutto, Zamawiaj^cy w tresci

umowy przyjmie jako ww. koszt wartosc 1,5% wartosci ceny oferty bmtto.

3. W pkt 1 formiilarza oferty - w zalemosci od tego, czy obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa

na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do ceny netto Wykonawca dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza,

wartosc 23% podatku VAT.

W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca Sklada wraz z ofertg

infortnacj?, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr zalqczono do SIWZ). Jezeli zlozono dfert?, ktdrej wybdr

prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

toWardw i ushig, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto)

podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowiqzek rozlic^c zgodnie z tymi przepisami.

4. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostac przez Wykonawc? podane z doktadnosci^

do dwdch miejsc po przecinku, pfzy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaokr^glac do pelnych

groszy, przy czym kodcdwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si? do

1 grosza.

5. Zamawiaj^cy odrzuci Ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.
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6. Rozliczenia mi^d^ Zamawiaj^cym a Wykonawc^ prowadzone w walucife polskiej, na zasadacli

opisanych we wzorze umowy.

Xin. Qpis krvteriow wvboru ofert.wraz z podaaiem wag tVch krVteriow i sposobu ocenv ofert

O wybofze najkorzystniejszej oferty decydowac b?dzie przedstawione ponizej kfyteriufti oeeny ofert

oraz nast^puj^cy sposob oceny ofert:

I. Cena — waga 60%

najnizsza cena spoSrdd ws^stkich dcenianych ofert

Hose punktow = — — x 100 pkt x 60%

cena ocenianej oferty

II.TerminreaIizacii waga 10%

Najkr6tszy zaoferowany w tygodniach teririin realizacji zamdwienia sp6^r6d wszystkich ocenianyth ofert

Iloic punktow = — — — — — X 100 pkt X 10%

Zaoferowany w tygodniach termin realizacji zamOwienia w ocenianej ofercie

Wykonawea winien zaOferowac termin realizacji zamowienia nie dhizszy niz 5 tygodni licz^c o dnia zawaTcia

umowy. W przypadku zaoferowania termmu realizacji krdtszego niz 3 tygodni, do oceny ofert (wyliczenia

punktacji) przyj^ty zostanie termin 3 tygodni. W umowie zostame wskazany faktycznie zaoferowany termin

realizacji. Zaoferowanie termmu realizacji dhizszego niz 5 tygodni spowoduje odrzuceiiie ofeity.

niiDlugosc okfesu gwarancji oraz rgkojmi za wady - Waga 30%

W kryterium ocenie podlega dlugose okresu zaoferowanej gwarancji i rpkojmi za wady.

WykonaWca wskazuje oferowan^ dhigoid gwarancji i r?kojmi za wady w formularzu oferty.

WykonaWca moze zaoferowac okres gwarancji i r?kojmi za Wady o dlugosci nie krotsZej niz 24 miesi^ce 6d dnia

podpisania protokolu koncowego odbioru robot budowlanych.

Zaoferowanie okresu r^kojmi i gwarancji krotszego niz 24 miesi^cy spowoduje odrzucenie oferty. Zaoferowanie

okresu r^kojmi i gwarancji dhiZszego niz 60 miesi?cy spowoduje, ze do oceny oraz wyliczenia ilosci punktbw

w nmiejszym kryterium zostame przyj^ty okres 60 miesi^cy (w umoWie z Wykonawc^ Zostanie wskazany

faktyczme zaoferowany okres gwarancji).

Ptmktacja zostanie przyznana zgodnie z nast^puj^cymi zasadami:

Ditig'oSc zaoferowanej gwarancji i r^kojrni W tniesiqcaeh W ocenianej ofercie

llosc punktow = — ——-———~ ^ ...—........... X 100 pkt x 30%

Najdluzsza zaoferoWana dlugose gwarancji i rfkojmi spo^rdd wszystkich ocenianych ofert

Ptmktacja b?dzie przyznawana zgodnie z opisanymi wyzej wzorami.

Punkty bfd^ liczone z dokladnosci^ do dWoch miejsc po przecinku przy uwzgl^dnieniu zasady wyfazonej W pkt XII

pkt4SIWZ.
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XrV. Informacje o formalno^ciach. iakie powinnv zostac dopetnione po wvborze ofertv w celu zawarcia

umowv w sprawie zaniowienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktorego oferta jest wazna, nie
podlega odfzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie PrawO zamdwien publicznych, speinia
wymagania Zamawiajqcego okre§lone w SIWZ i uznana zostata za najkorZystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okreslonego w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamowienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezeniem
art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.

Form? przeslania zawiadomienia a wyborze oferty najkofzystmejszej okresla pkt VII pkt 2 SIWZ przy

Uwzgl?dnieniu przepisdw przepciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zftdanie ustawy - Pfawo zamdwieA

publicznych oraz niektorych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

3. Zamawiaj^cy moze zawrzec umow^ przed upiywem termindw, o ktorych mowa w art. 94 ust.l pzp, jezeli:

a) w pfzypadku trybu przetargu nieograniczonego zlozono tylko jedn^ ofertf lub

b) w post^powaniu o udzielenie zamowienia o wartoSci mniejszej niz kwoty okreSlone w przepisach
' wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynnosci

Zamawiaj^cego wymienione w a;rt. 180 ust. 2 pzp lub w nast^pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok

lub postanowienie koncz^ce post^powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pismie infonhuj^cym o wyborze

oferty lub w piSmie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy moze wyrazic zgod^ na

podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdzniej

w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^any jest wniesc zabezpieczenie

nale^ego wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moz:e

wybrac ofert? najkorzystniejsz^ spoSrdd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania

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

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie Wybrana, wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysokosd zabezpieczenia

wynosi 10% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie moze zostac wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj^cych

formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym,

ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni?znym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

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

Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adrCs banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1, 40-043 Katowice.
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6.

7.

9.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowiqzany

jest zlozyc stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi^tro, pokoj

nr 410, najpdzniej w dliiu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedh^ lUb kilka form,

o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonaiia z zachowaniem

ci^gtosci zabezpieczenia i bez znmiejszania jego wysokosci. O zamiarze dokbiiania zmiaily formy

zabeZpieCZenia Wykonawca obowi^any jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiedhim wyprzedZeiiiem.

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosbwnym aneksem do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentU nie moze warunkowac

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc^

dokumentu. ZabeZpieczenie Wiimo miec charakter bezwarunkbwv i nieodwolakiv.

W okresach przysiuguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy liie moze zostac

pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nalezytego wykonariia umowy,

jezeli zdarzenie uzasadniajgce roszczenie wystqpilo w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli zabe^ieczenie

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

Projekt tresci dokumentu winien zostac skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawarciem

umowy.

Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia, okresla wzdr umowy oraz art. 151

ust.l pZp.

XVI. Istotne postanowienia umowy - wzor umowv

1. Istome dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej rUnowy Oraz wysokosc kar

umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal^czony do

SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwigzane z realizacji zamowienia.

2. Wykonawcy wyst^puj^cy wspolnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidami odpowiedzialnosc za wykbnanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o §rodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania omdzielenie

zamowienia

1. Srodki ochrony praWnej przyshigujg na zasadach okre^lonych w Dziale VI pZp.

2. Srodki ochrony praWnej przyshiguji Wykonawcy, uczestnikowi konkUrsU, a takze irrnemu podmiotowi, jezeli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosi lub moze poniesd szkod? w wyniku

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

oraz specyfikacji istomych warunkdw zamowienia przyshiguji rowniez organizacjom wpisanym na list?,

o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przysluguje wylicznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajicego podjftej

w post^powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiaj^cy jest zobowi^zany

na podstawie ustaWy.

4. Jezeli warto^c zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynnosci:

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

okreslenia warunkdw udzialu w post?powaniu;

wykluczenia odwoluj^Cego z post^powania o udzielenie zamdwienia;

odrzucenia oferty odwohij^cego;

2)

3)

4)

5)

6)

opisu przedmiotu zamdwienia;

wybom najkorzysmiejszej oferty.

LA>
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5. Odwoianie powinno wskazywad czyimosd lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktbrej zarzuca si?

niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutow, okreslac z^danie oraz wskazywad

okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwoiania.

6. Odwoianie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wiasaor?cznyni podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

7. Odwoluj^cy przesyia kopi? odwoiania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odWolania w taki

sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego tresci^ przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca lub ucZestiiik konkursu mOze w terminie przewidzianym do wniesienia odwoiania poirifonnowac

Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy Czynnosci podj?tej przeZ niego lub zaniechaniu czyimosci,

do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie pfzysluguje odwoianie na podstawie art. 180

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtafza czyimosc albo

dokonuje czynnosci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcow w sposob przewidziany w ustawie dla tej
czyimosci. Na czynnosci, o ktorych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysluguje odwoianie, z zastrzezeiiiem art.

180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwoiania okresla art. 182 pzp.

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

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

niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo niiejsca zamieszkania zamawiaj^cego.
Skarg? wnosi si? za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placbwce pocztowej operatora

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

rownoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciwemu s^dowi w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzecZenia skarg? moze wnie^c takze Prezes

Urz?du Zamowien Publicznych. Prezes Urz?du moze takze przyst^pic do tocz^cego si? post?powania. Do
czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

13. Szczegolowe Zasady zwi^zane ze srodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy uStawy Prawo zamowien

publicznych.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten

natychmiast zglosic Zamawiaj^cemu.
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QFERTA

Dane Wykonawcy:

N azwa./Firm a:

formularz dferfy

Narodowy Fundusz Zdtdwia
Slq.ski Oddziai Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numet l^S: jezeli dotycZy

CEIDG: .jezeli dotyczy

Numer REGON: jezeli ddtyczy

NumerNIP:

adres e-mail: (jezeli wykonawca posiada)

strona www: (jezeli wykonawea posiada)
telefon: fax:

Nr tachunku bankowego WykonaWcy, na ktoiy Zamawiaj^cy bydzie riidgt zwtdcic wadiutii:

dotyczy wadium wtiiesionego wpieuiqdzu

1. W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonyin maj^cyrri Za przedrnidt robotig blxdowlan^

polegaj^c^ na zaptojektowaniu i wykonaniu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjhegd w budynku A
w Katowicach przy ul. Kossutha 13

— cferujerny Wykdnafde dla Sl^skiego Oddzialu WojeWodzkiego NFZ caiegd zamowietiia zgodnie

ze Speqrfikacj^ Istotnych Warufikow Zamowienia, za Cen^ oferty:

cena netto zt + Wartosc 23%podatku VAT —

zl bruttd (cena brutto)i,

Podana powyzej cena brutto obejmuje realizacj^ pelnego zaktcsu zamowienia, W tym rdwniez
wykonanie dokumentacji projektowej oraz Wykonanie robot budowlanych.

Do ceI6w infotmacyjiiych podajemy koszt dokumentacji projektowej z wyl^czeniem kosztu dokumentacji
powykonawczej: zl brutto (koszt ten nie przekracza 1,5% ceny brutto oferty).
UWAGA!

Wykonawca flie dolicZa do ceny oferty po'datkii VAT, jezeli obowi^zek podatko-wv spoczvwa na Zamawiaji^cym' — patrz pkt XII
pkt 3 SIWZ oraz wzof informacji. o ktorei mowa w art. 91 ust. 3a pzp.
W takiej sytuacii cen^. zaoferowani^ przez Wykonawcy bydzie cena wskazana jako netto. czyli hie zawieraj^ca podatku
od towafow i iistuy.
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2. Oswiadczamy, iz producenteiii oferowanego systemu jest
naleiiy wskazac producenta oferowanego systemu

3. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonac zatnowienie w ci^u tygodrti licZ^c od dnia
zawarcia umowy.

Kwesti? terminow i zasad wykonania ptzedmiotu zamowienia szczegoiowo opisuje wzor umowy, przy czym

dokumentacja projektowa w kazdym przypadku winna zostac wykonana w ci^gu 2 tygodni
od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca mo^e ̂aoferowac termin nykonania nie dtu^iy ni^ 5 tygodni. ]ei(eli ntykonalvca ofemje 5 tygodniowj termin nalit^cji,

nie ma ohowiaj^u wjpelniac mbiykij.w. Brak ivypeinienia xpstanie utpianj ̂  ̂aferowanie 5 tygodrtiotvego terminu realispgi.

Zaoferomanie terminu reali^gi diu^t^go ni^ 5 tygodni spomduje odrr^cenie oferty.

4. Oswiadczamy, iz zobowi^ujemy si? udzielic gwarancji oraz r?k6jmi za wady przedmiotu zamowienia

W okresie ** ffliesi?cy od dnia podpisania protokoiu kodcowego, na 'wamnkach okteslonych we
wzorze umowy.

** WykoUaWca winien Wskazac oferowany przez siebie okres gwarancji oraz r?kojmi za wady poprzez wskazanie

ilosci niiesi?cy.

Wtykonawca mo^e e^oferowac okres gwarancji i r^kojmi o dlugosci od 24 miesi^cj. Jegeli nykondwca ofemje 24 miesi^cytiy okres

gyaranji, nie ma ohowicis^ku wypetniac nthryki j.w. Brak wypelnienia s^stanie uc^any c^a ^aoferowanie 24 miesi^cs^nej gwaranji

ora^ r^kojmi sp wady. Tak wigc jejeli Wykonawca nie wskaje w ofe'rcie oferowanego okresu gwarancji i rikojmi wacty,

pnyjmuje sii, Wykonawca ofemje okres 24 miesi^cspiy.

Powyjsf^e nie dntyccy c^aoferowania dlugOsci okresu ̂ aranji i rikojmi wady w posdb niejednosjiac^ny, tak, ij^ nie da sii

nywiesc, jakq, dlugosc wykonawca c^aoferowai, co powoduje odtyucenie oferty. Odrc^ucenie oferty powoduje rowniej^ ̂ aoferowanie

dtugosci krofsatej nij_ 24 miesicice.

5. Oswiadczamy, ze akcepmjemy warunki piatnosci okreslone we wzorze umowy.

6. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ ofertq, przez okres 30 dni. Bieg zwi^zania ofertq,

rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skiadania ofert.

7. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy
informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowiit^zujemy si?
w przjrpadku wybom naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego

okreslonjmii w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi normami i przepisami praWa.

8. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy zostal prZez nas zaakceptoWany i zobowi^Zujemy si?
w przypadku wybotu naszej oferty do zawarcia umowy na wamnkach okreslonych We wzorze umowy,

w miejscu i ternamie wyZUaczonym przez Zamawiajacego.

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

Lp. czesc zamowienia firma podwykonawcy

* nalezy wjrpetnic w przypadku zamiaru wykon5rwania zamowienia z udziaiem podWykonawcow wskaZuj^c cz?sc

zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy oraz firm? podwykonawcy.
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UWAGA! z podwykonawstwa -w^t^czone jest wykonanie wszystldeh rebot budowlanych w tamaeh wykonania

instalacji awaiyjnego oswietlenia ewakuacyjnego (patrz SIWZ).

10. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia nie b^dziemy pblegac na zasobach innych podmiotow

w zakresie dotycz^cym zdolnd'sci zawodowej - posiadania ■w^maganego doswiadczenia, tj. \^konania
ptzynajmniej jednej toboty budowlanej (zakonczonej) polegaj^cej na wykonaniu instalaGji oswietlenia
awaryjnego w budynku biurdwym o minimum trzeeh kondygnacjach, w ilosci minimum 30 punktow
oswietleniowych. Warunek zdolnosci zawodowej — posiadanego doswiadczenia speiniamy samodzielnie,
bez odwolywania si? do zasobow innego podmiotu.

Oswiadczamy tym samym^ ze wykonamy samodzielnie tj. bez udzialu podwykonawcow instalacj? awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

Z uwagi na wyt^czenie w niniejszym post?powaniu z zaktesu podwykonawstwa wykonania instalacji
awatyjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Wykonawca nie inoze polegac na Zdolnosci Zawodowej
(doswiadcZCniu) innegb podtnibtu w zaktesie wykazania ztealiZowaiiia ww. toboty budowlanej.

11. Zobdwi^Zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia ZabezpiecZenia nalezytegb wykonania
umowy w wysokosci bdpowiadaj^cej 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesienay najpbzniej w dniu
wyZnaczonym jako dzien zawarcia umowy.

12. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post?p6waniu
(w tym podpisuj^cych ofert?/formularze/osWiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z naSt?pnj^cego
dbkumentii***:

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

umocowane.

***zaZnaczyc podputikty dotycz^ce Wykonawcy

Osbby upowaznione (upettiomocniolie) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym post?poWaniu:

imi? i nazwisko podstawa upowaznienia do reptezentowania Wykonawcy

13. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy* do grupy malych lub srednich przedsi?biorstw.
* niepotrzebne nalezy skreslic

Defirtig^ matego om^sredniegopr^dsi^biorc)! ;(auiiera ustawa ^ dnia 02.07.2004 r. o swobod^e d^atalnoscigospodarc;^ (D^U.2015.384
j.t.
»Zgodnie ^ art. 105 egt. ustawy, sa makgo pn^dsi^biorci utva^ si^ pr^^edsi^bwrq, ktory w co najmniejjednym ^ dwoch ostatnich lat obrolonych:
1) ^tmdnial srednioroci^ie mniej nis^ 50 pracownikoiv ora\
2) osic{gncil roctqiy obrot netto xy spr^da^ towaroiv, uyrobow i using ora^ operagi finansonych niepri^ekracsyijcyy rSwnowartosd w s^otych 10
milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu spors^dt^nego na koniec jednego ^ tych lat nie pr^ekroctpyly rownowartosci w s^otych 10 milionow
euro.

»Zgodnie ^ art. 106 cyt. ustawy, S(a sredniego prsyedsi^biorci uwai(a si^ pn^dsi^biorq, ktory w co najmniej. jednym ^ dwoch ostatnich lat
ohrotonych:
1) nyttrudnial sredniorocsjiie mniej rti^ 250pracownikdw orat^
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2) osiqgnni roc^y ohrot netto spr^eda^ towarow, nyrohow i uslug ora^ operagi Jinansonych niepr^krac^ajciy rowridwartosci w ̂otych 50
milionow euro, luh sumj aktymtv jego bilansu spar^dspnego na koniec jednego ̂  tych lat nieprr^kroc^ly rownowartosci iv ;(fdtych 43 milionoiv

14. Zal^cznikami do niniejszego formulatza oferty nast^puj^ce wypelnione fotttiulatze,

oswiadczenia i dokumenty:

1) informacja, o ktoiej mowa w art. 91 ust.3a pzp,

2) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,

3) formularz opis przedmiotu zamowienia,

4) formularz opis rownowaznosci — jezeH dotyczy,

5) pelnomocnictwo osob reprezentujqcych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)
- jezeH uprawnienie do reprezentacji nie wyruka z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego),

6) inne - jezeH dotyczy

Uwaga!

- oswiadczenie a ptzynaleznosci alba braku ptzynaleznosci do tej Satnej grupy kapitatowej

Wykonawca sMada w teahinie 3 dm od zamieszcZenia infarmacji, o ktdrej ntiOWa w art. 86 ust.5pZp

na stronie intemetowej www.hfz-katowice.pl

- formularz wykaz robot budowlanych wraz z dowodatni,

sMadany jest na weZwanie Zamawiaj^cego, o ktorym mOwa wart. 26 ttst2pzp (zgodnie>z Zasadami

okreslbnymi w SIWZ)

Iini^ i nazwisko upelnomocnioiiego ptzedsiawiciela Wykbiiawcy:

Data.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA ——

1. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robot budowlanych polegajq,cych na:

zaprojektowaniii i wykonaniu instalacji awaryjiiego oswietlenia ewakaacj^nego w budyiiku Sl^skiego

OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13,

zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz zasadami

i warunkami okreslonymi we wzorze umowy.

Na opis przedmiom zamowienia skiadaj^ si?:

a) nimejszy formularz opis przedmiom zamowienia,

b) Program funkcjonalno-uzytkowy.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z Programem funkcjonalno-azytkowym otaz akceprnje go.

Program zawiera informacje pottzebne do zobrazowania zakresu zamowienia i sporz^dzenia oferty zgodnej

z wymaganiami SIWZ.

UWA.GA.! Wykonawca skiadajqc oferty nie jest ̂ ohligowany s^lcicsnc do oferty Vrogfamu (PFU), d ktorym mowa powys(ej pod
lit. b. W prsypadku roopic meytoycspych pomi^dfy tresdci Programu a trescici pospstalej c^^sci SIWZ, prs^sqdspjci sppisy
SIWZ, ktora uss(cs^g6lawia i konkretypuje ̂ aloipnia opisane w Programie.
2. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamaudaj^cego okreslonymi

w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiom zamowienia oraz zgodnie z zasadami i warunkafni opisanyrni

we wzorze umowy oraz obowi^zujq,cymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem

obowi^zuj^cych norm odnosz^cych si? do przedmiom niniejszego zamowienia.

Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot zamowienia wykona przy udziale osob posiadaj^cych wymagane

prawem uprawnienia zarowno w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, jak i wykoUania robot

budowlanych.

3. W ramach zamowienia Wykonawca zobowiazuie sie:

1) opracowac i dostarcZyc dokumentacj? projektow^ na ktdr^ skladaj^ si?:

a) projekt budowlano-wykonawczy,

b) kosztorys sporz^dzony metod^ szczegolowq,

c) projekt powykonawczy.

2) wykonac roboty budowane instalacyjne tj. dostawa, montaz i umchomienie komplemej instalacji awaryjnego

oswiedenia ewakuacj^nego.

3) W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot umowy, Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac bezplatnie

raz do roku przeglq^d i konserwacj? oswiedenia, zgodtiie z zaleceniami producenta. Zamawiaj^cy umozliwi

Wykonawcy wykonywanie przegl^dow i konserwacji po godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ, tj. w godz. 16.00

do 19.00. Konkretny termin wykonania kazdego z przegl^dow i konserwacji winien zostac kazdorazowo

uzgodmony przez Wykonawc? z jedn^ z osob, o ktorych mowa w §B ust.l umowy, z odpowiednim

W5rprzedzeniem. Uzgodmenie winno nast^ic za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

j

Data

podpis
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OPIS ROWNOWAZNOSCI

Rozwiqzania rfiwnowazne. Patrz pkt ni ppkt 2 SIWZ

1) Nazwa normy lub norm - rozwi^zania rownowaznego do normy lub norm:

2) Opis oferowanego rozwi^zania rownowaznego:

Uwaga: Formularz opis rownowaznosci nalezy wypelnic i podpisac w przypadku oferowania rozwiq,zan

rownowaznych. Niewypeinienie b^dz niezai^czenie do oferty formularza opis rownowaznosci oznacza,
iz Wykonawca ofemje normy (rozwi^zania) zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

Imi? i tiazwisko upelnomocnionego prizedstawiciela Wykoiiawcy:

Data

Podpis
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WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA!

Wypetniaj^c niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w SIWZ.

UWAGA! Wykonanie kazdej wykazanej roboty budowlanej musi zostac poswiadczone dowodem.

Wykonawca przedstawla zatem wykaz robot budowlanych z zatc|czeniem dowodow okreslajqcych, ze roboty budowlane zostafy
wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym, ze roboty zostafy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawldtowo ukohczone.

Lp. Rodzaj roboty
budowlanej

Wartosc roboty
budowlanej

w ztotych brutto

Data wykonania
- nalezy podac dat^, tj. dzien,

miesiqc i rok wykonania
(zakonczenia) roboty

budowlanej

Miejsce wykonania roboty
budowlanej

- adres wykonania roboty
budowlanej

Podmiot, na rzecz ktorego
robota zostata wykonana

1
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Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela/ Wykonawcy:

Data

podpis



I

!

Nr zamowienia: 25/pn/2017 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Fitma:

Adres:

OSWIADCZENIE, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Zsprojektowanie i wykotiaitiie awaryjnego

oswietlenia ewakuacyjnego w budynku A wKatowicach ptzy ul. Kossutha 13, prowadzonego przez Narodowy

Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki, oswiadczam, co nast^puje:

I. Wykonawca wimen dokonac wskazama zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym dotycz^cym Wykonawcy:

A. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy

Prawo zamowien pubHcznych.

B. Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania

na podstawie art ustawy Prawo zamowien pubHcznych (podac majcicci ^astosowanie podstawy

uyklucsynia sposrod uymienionjch w aft. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P^).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podjgte przez niego srodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci,
w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrzadzonej przestgpstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie
pieniQzne za doznana krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego otaz wspolprace z organami
scigania ofaz podjQcie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub niepraWidlowemu post?powaniu wykonawcy. Przepisu art. 24 ust8
zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, bgdacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplynal oltre^ony w tym wyroku okres obowiazywania tego zakazu.

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiazku z podstawa wykluczenia,

o ktorej mowa w art. 24 ustl pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamowien

publicznych, podjalem nast?pujace srodki naprawcze:

II. Oswiadczam, iz speiniain warunek udziaiu w post^powaniu okreslony przez Zamawiajacego
w SIWZ, tj. dofyczacy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia).

Szczegoly dotyczace warunku udziaiu w post^powaniu opisuje SIWZ.
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III. QSWIADCZENIE DQTYCZACE PODMIOTU. NA KTQREGO ZASOBY POWOLUTE

SIEWYKONAWCA

UWAGA!

Z uwagi na wyl^czetlie w niiiiejszym post^powaniu Z Zaktesu podwykoiiawstwa wykonania
wszystkich robot budowlanych w ramach instalacji awat3rjnego oswietlenia ewakuacyjtiego,
Wykonawca nie moie polegac na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotow
w zaktesie wykazania ztealizowania ww. roboty budowlanej, o ktorej mowa w SIWZ. W tym

przjrpadka Wykonawca musi samodzielnie spelniac niniejszy Warunek udzialu w post^poWaniu.

Imi^ i nazwisko upelttomocnioiiego przedstaWiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 25/pn/2017 - wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCIALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykoriawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

na sttonie intemetowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ustS pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej satnej grupy kapitalowej z innym Wykonawc^

lub WykOnawcami, ktorZy zlozyli oferty w nioiejszym post§powaniu.

Przez gtup^ kapitatew^ - 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 rozumiec wszystkich przedsiebiorcow, ktorzy

kontrolowani w sposob bezposredni lub po&edni przez jednego przedsi?biorc?, w tym rdwniez tego

przedsi?biorc?.

Po dokonaniu otwarcia ofert, tia podstawie infonnacji zamieszczonej przez Zamawiajg,cegb

na stronie intemetowej www.nfz-katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty w postigpowaniu

na zaprojektowanie i wykonatiie awaiyjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku A w

Katowicach przy ul. Kossutha 13,

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej satnej gmpy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustaWy Prawo zamowien pubKcznych. *

II. oswiadczam, iz nalez^ do tej samej gmpy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

^ Prawo zamowien pubHcznych. *

*nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze prZedstawic dowody,

ze powig^zania z innym Wykonawcg. nie prowadzg, do zaklocenia konkurencji w post^powaniu

o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data .

podpis



Nr zam6wienia: 25/ph/2017 wzor ihformacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:

* w zaieznosci od sytuacji wybrac albo pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi do powstania u Zamawlaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwiqzku z niniejszym wskazuj?

ponizej:

a) nazw^ (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorychi dostawa lub swiadczenie b^dzie

prowadzic do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug:

b) wartosc towaru lub ustugi, o ktorym mowa pod lit.a, bez kwoty podatku VAT, tj.

cena netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ustSa pzp, jezeii ziozono ofertg, ktorej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usfug,
zamawiajqcy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowiqzek rozHczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajqc ofertq,
informuje zamawiajqcego, czy wybor oferty bgdzie prowadzic do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siq, iz obowiqzek doHczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) ciqzyna Zamawiajqcym w przypadku, np.:
- wewnqtrzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zaiqczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objqte
mechanizmem odwroconego obciqzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfbnow oraz
komputerow przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, iaptopy, a takze ufzqdzenia wystqpujqce pod
nazwami: palmtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wiqze siq anaiogiczny obowiqzek doiiczenia przez
Zamawiajqcego przy porownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imi^ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis



Nr zamowienia: 25/pn/2017 wzor umo^

UMOWA NR

zawarta w dniu w Katowicach poini^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skim Oddziaiem Wojewodzkim,
reprezentowanym ptzez:

Jerzego Szafranowicza - Dyrektora SOW NFZ,

w imieniu ktorego dziaia pelnomocnik

na podstawie pelnomocnictwa nr ... z dnia ..., ktorego kopia stanowi zal^cznik nr 2 do Umowy",

zwanym dalej „ZamaAxdaj^cym"

a

, wpisanym do , w imieniu ktorego dziaia:

—  , zwanym dalej „Wykonawc^",

o tresci nast?pujq,cej :

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania robot^ budowlan^ polegaj^c^

na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji awaryjnego oswiedenia ewakuacyjnego w budynku

Sl^skiego OW NFZ przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, zgodnie z opisem stanowi^cym zal^cznik

nr 1 do umowy, w skiad ktorego wchodzi Program Funkcjonalno—Uzytkowy (zwany takze

„Programem" lub „PFU") oraz opis przedmiotu umowy.

2. Strony zgodnie przyjmuje iz w przypadku wyst^ienia rozbieznosci interpretacyjnych (sprzecznosci

lub roznic merytorycznych) w zwiqzku z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, rozstrzygac b^dzie

tresc niniejszej umowy.

3. Strony zgodnie stwierdzaj^ iz Zamawiaj^cy jest wiascicielem obiekm przy ul. Kossutha 13

w Katowicach i Zama\^aj^cy ma prawo do wykon)rwania w nim robot budowlanych stanOwi^cych

przedmiot niniejszej umowy.

4. Producentem systemu awaryjnego oswiedenia ewakuacyjnego, ktory Wykonawca wykona w ramach

reaUzacji umowy jest: [infomaga s^ostanie ut^peiniona stosownie do tresci formulars^

oferty]

5. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^,

w zamowieniu nr 25/pn/2017, w sposob odpowiadajq,cy zasadom wiedzy technicznej oraz Zgodnie

z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym z ustaw^ Prawo budowlane, z zachowaniem

obowi^zuj^cych norm odnosz^cych si? do przedmiotu niniejszej umowy. [je^eli Wykonawca apoferowai

wykonanieprt^edmiotu umony sypdnie ̂  normami rownowa^ymi, s(ostanci one wskae(ane w tym miejscu]

6. Wykonawca zobowisizuje si? w zakresie wymaganym obowi^zuj^cymi przepisanii prawa

do stosowania w trakcie reaHzacji niniejszej umowy wyrobow posiadaj^cych certyfikat Centrum

Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa TuHszkowskiego w Jozefowie

(CNBOP).

7. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, ze opracowana i dostarczona Zamawiaj^cemu

dokumentacja projektowa nie b?dzie namszaia praw innych osob lub podmiotow, w tym praw

autorskich, praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykona,wca ponosi

z tego tytulu calkowit^ odpowiedzialnosc prawn^i Snansow^.
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8. Z chwil^ podpisania ptotokolu odbioru dokumentacji projektbwej na Zamawiaj^cego przechodz^

wszelkie maj^tkowe prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji do wykonanej dokumentacji,

a w szczegolnosci:

a) prawo do korzystania z dokumentacji projektowej oraz do wykorzystywania jej w calosci lub

w czgsci, w tym do korzystania z przyj^tych w niej rozwi^zan projektowych;

b) prawo do modyfikacji dokumentacji projektowej;

c) praWo do udost^pnienia dokumentacji projektowej w dowolnej formie osobom trzecim, w tym

rowniez do publicznego udost^pniania, w szczegolnosci poprzez publikacj? na stronie

intemetowej, jezeli zajdzie taka potrzeba;

d) prawo do powielania dokumentacji projektowej w calosci lub w cz^sci w doWolnej formie,

technice oraz ilosci egzemplarzy;

e) prawo do sporz^dzenia dowolnej ilosci kopH dokumentacji projektowej lub jej czgsci przy pomocy

dowolnej techniki, w tym drukarskiej, reprograficznej lub cyffowej.

W przypadku projektu powykonaWczego, przejscie maj^tkowych praw autorskich na Zamawiaj^cego

w zakresie wskazanym powyzej, nast^i z chwil^ podpisania protokoiu potwierdzaj^cego odbior ww.

dokumentu.

§2

1. Naijpoiniej w dnili zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy

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

(jednej z osob wskazanych w §6 ustl umowy) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach

niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotoWa umowa wymaga

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

w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. Oswiadczenie (kompletne

oswiadczenie) winno zawierac rowniez imiona i nazwiska osob zatrudnionych na podstawie umowy

o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju umoWy o prac?,

dokladne okreslenie podmiotu skiadaj^cego oswiadczenie, dat^ zlozenia oswiadczenia oraz podpis

osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2. ZamaAviaj^cy wskazuje jako czynnosci okre£one powyzej tj. czynnosci, ktorych wykonanie polega

na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy czynnosci fizyczne wykonywane w ramach prac

instalacyjnych, a takze montazu osprz^tu, ktore wykonywane b?d^ bezposrednio przez pracownikow

fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robot

budowlanych lub usiug obj^tych przedmiotem zamowienia, z wyi^czeniem czynnosci polegaj^cych

na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

3. Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy

cZ3mnosci wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robot b^dz inne osoby pelni^ce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. PraWo

budowlane, w tym osoby z uprawnieniami elektrycznymi, a takze nie obejmuje przypadkow

wykonywania swiadczenia osobiscie przez przedsi?biorc? prowadzq^cego dzialalnosc gOspbdarcz%

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

zamowieh publicznych, obejmuje czynnosci wykonywane w ramach przedmiotu niniejszej umowy,

Co nie dotyczy czynnosci wykonywanych W okresie gwarancji i r?kojmi za wady.

5. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?puj^ce uprawnienia w zakresie kontroU spelriiania przez

Wykonawc? lub podwykonawc? wymagah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowieh

publicznych, dokumentowanych za pomocy oswiadczenia wymaganego na podstawie niniejszej

umowy:

$5\r^
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a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalefn odpowiednio przez Wykonawc? lub

pod-^konawc? kopii umowy lub umow o prac? osob wykonuj^cych w trakde realizacji
zamowienia cZynnosci, ktorych dotyczy wymienione oswiadczenie Wykonawcy lub

podwykonawcy; kopia umowy lub umow powinna zostac zanonimizowatia w sposob

zapewniaj^qr ochron? danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL

pracownikow). Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data

zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac? powinny bye mozKwe do zidentyfikowania;

b) mozliwosc z^dania zaswiadcZenia wlasciwego oddziaiu ZUS, potwierdzaj^cego opiacanie przez

Wykonawc? lub podwykonawcg skladek na ubezpieczenie spolecZne i zdrowotne z tytulu

zatrudmenia na podstawie umow o prac^ za ostatni okres rozHczeniowy;

c) mozliwosc z^dania poswiadczonej za Zgodnosc z oryginaiem odpowiednio przez Wykonawcy lub

podwykonawcy koph dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracownika przez pracodawcy

do ubezpieczenia, zanonimizowanq, w sposob zapewniaj^cy ochrony danych osobowych

pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych. Imiy i nazwisko pracownika nie podlega anonirnizacji;

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

wymogu zatrudmenia na podstawie umowy o pracy;

e) mozliwosc zwrocenia siy do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli

w przypadku powziycia uzasadnionych w^tpliwosci co do nieprzestrzegania przepisow prawa

pracy przez Wykonawcy lub podwykonawcy.

Wskazane pod Ht. a, b lub c dokumenty, a takze wyjasnienia, o ktorych mowa pod Ht. d Wykonawca

przedlozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego (jednej z osob, o ktorych mowa w § 6

ust.l) w wyznaczonym w fym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelniehia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy lub podwykonawcy osob Aq^konuj^cych

w trakcie realizacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia

na podstawie umowy o pracy.

6. W przj^adku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcy obowi^zku wynikaj^cego z niniejszego
paragrafu Zamawiaj^cy naliczy kary umowne zgodnie z § 14 umowy.

7. Zamawiaj^cy oswiadcza, iz dane zawarte w umowach o ktorych mowa w niniejszym paragrafie byd^

prawnie chronione przez Zamawiaj^cego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.,
o ochronie danych osobowych.

8. W celu dokumentowania przebiegu realizacji umowy (roboty budowlanej) ZamaMdaj^cy wymaga
prowadzenia przez Wykonawcy dziennika budowy (dokumentu rejestruj^cego przebieg robot).

§3

Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona samodzielnie roboty budowlane majq,ce za przedmiot wykonanie instalacji

awaryjnego oswietlenia ewakuaqrjnego.

Wykonawca oswiadcza, iz poza wyzej wskazanym zakresem zarnierza wykonac niniejsZ^ umowy
be^ udi^atu!^ ud^alem podwykonawcow w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy ziozonej
w zamowieniu nr 25/pn/2017, tj. Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcOm: *
- roboty budowlanq, polegaj^c^ na /

- dostawy polegaj^c^ na /

^mslugy polegaj^cq, na ,
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ktor^ wykona: (na^a i adres podwjkonawQi, o He jest
s^any).

Pos^stalelWstQistkie roboty budowlane, dostaivy ora'y^ usluyj stanowicice prs^dmiot s^amowienia Wykonawca nykona
samodsjelnie, be:^ korsQistania s^podnykonawcow. *

s^pisy s^pstanci wypelnione stosomiie do oferty Wykonauxy sjoipnej w sptmSmieniu nr25!pnl2017.

2. Przed przyst^pieniem do wykonywania zamowienia, Wykonawca,.o ile sq, juz znane, poda liazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktti z nitni,

zaangazowafiych w toboty budowlane. Wykonawca zawiadarnia Zamawdaj^cego o wszeMch
zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszyni, w teakcie realizacji zamo-wienia, a takze
przekazuje infotmacje na tettiat nowych podwykonawcow, ktofym w pozniejszyna okresie zamiefza

powierzyc realizacj? robot budowlanych.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? zawrzec z podwykonawc^ w zakresie cz^sci zamowienia okreslonej
w ust.l zd. drugie, umowg w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest
wyl^cznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub using, ktore scisle odpowiadaj^
cz^sci zamowienia okreslonego umow^ zawart^ pomigdzy Zamawiaj^cym a Wykonawc%

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzaj^cy zawrzec umow?
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, zobowi^zuje si?, w trakcie
reaUzacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajq,cemu projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz ich wycen%
ktore b?d^ mialy odniesienie do cen uj^tych w kosztorysie powykonawczym opracowanym przez
Wykonawc?, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowi^zany dol^czyc zgod?
Wykonawcy na zawarcie umOwy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiaj^cy w termime 14 dm licz^c od dma otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgloszenia pisemnych zasttzezen do projekm
tejze umowy, jezeli:

a) nie spelnia ona nast^puj^cych wymagah:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyl^cznie wykonanie robot budowlanych, ktore
scisle odpowiadajq, cz^sci zamowienia okre^onego umow^ zawart^ pofniedzy Zamawiaj^cym

a Wykonawcy

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi^dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy
i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w niniejszej

umowie oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiom
umowy o podwykonawstwo, nie b^dzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s^ zobowi^zani do niezwlocznego przedstawiania

Zamawiaj^cemu na jego z^danie dokumentow, oswiadczeh i wyjasnieh dotycz^cych reahzacji
umowy o podwykonawstwo,

b) nie zapewnia udzialu Zamawiaj^cego w odbiorach robot budowlanych reaUzowanych przeZ

podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, zgodnie z §3 ust.l3 niniejszej
umowy;

c) jest sprzeczna z wymaganiem, iz Wykonawca wykona samodzielnie roboty budowlane maj^ce
za przedmiot wykonanie instalacji awaryjnego oswietienia ewakuacjrjnego,

d) umowa o podwykonawstwo zawiera ktorekolwiek z nizej wymienionych postanowieh:
- uzalezniaj^cych uzyskanie przez podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapiaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
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zapiaty przez Zamawiaj^cego wynagrodzenia Wykonawcy Itib odpowiednio od zaplaty przez

Wykonawc? wynagrodzetaia podwykonawcy;

- uzalezniaj^cych zwrot kwot zabezpieczenia nalezjrtego wykonania umowy o podwykonawstwo

przez Wykonawcy podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawcy przez Zamawiaj^cego.;

- stanowi^cych, iz termin realizacji robot budowlanych w umowie o podwykonawstWo jest

diuzszy niz przewidywany dia wykonania tych robot w nrniejszej umowie;

-  stanowi^cych sposob rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiaj^cy rozliczenie tych robot

pomi^dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy, na podstawie niniejszej umOwy.

e) gdy przewiduje termin zapiaty Wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust.l4.

6. Niezgioszenie przez ZamaWiaj^Cego pisemnych zastrzezeh do prZediozonego projektu umowy

o podwykonaWstWo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, w terminie okre^onym w ustS,

uwaza si? za akceptacj? projektu umowy przez Zamawiaj^cego.

7. Wykonawca, podwykonawca iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zobowiqzany jest przedio^c Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginaiem kopi?

zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmiany), ktorej przedmiotem roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiaj^cy w terrnrnie 14 dni Ucz^c od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w ust7, uprawniony jest do zgloszenia pisemnego sprzeciwu do umowy, w przypadkach,

o ktorych mowa w ust.5 lit od a do d.

9. Niezgioszenie przez Zamawiaj^cego pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq. roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.8,

uwaza si? za akceptacj^ umowy przez Zamawiaj^cego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zobowi^zany jest przedlo^c Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginaiem kopi^

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

dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien ust. 11.

11. Obowiqzek, o ktorym mowa w ust.lO, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej

niz 0,5% wartosci niniejszej umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §8

ust.l umowy - ceny oferty). Wyl^czenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy

umoW o podwykonawstwo o wartosci wi^kszej niz 50 000,00 zlotych brutto.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ustlO, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluZszy niz

okre£ony w ust.l4, Zamawiaj^cy informuje o tym Wykonawc? i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wyst^ienia o zaplat? kary umownej.

13. Postanowienia ust. od 1 do 11 stosuje si? odpowiednio do zmian projektu umOwy lub umowy

o podwykonawstwo.

14. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze bye diuzszy niz 30 dni od dnia dor?czenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlanej z

zastrzezeniem § 9 ust. 10.

15. Wykonanie cz?sci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci i zobowi^zah wynikaj^.cych z niniejszej umowy. Wykonawca jest

odpowiedzialny za wszeMe dzialania b^dz zaniechania, w tym uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jak za wlasne dzialania b^dz zaniechania. Wykonawca
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w szczegolnosci ponosi wobec Zamawiaj^cego pelnq, odpowiedzialnosc zgodnie z przepisanli prawa

budowlatiego oraz kodeksu C3rwilnego.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykona'Wca nie moze polecic pod^konawCy reaHzacji
przedmiotu umdwy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budbwlane w przypadku

btaku jej akceptacji przez Zainawiaj^cego.

17. Zama-wiaj^cy rtioze zaz^dac od Wykofiawcy niezwlocznego usunigcia (up. z terenu budowy)

podwykbnawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala za\)?arfa umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiaj^cego, lub mOze usun^c takiego podwykonawCg

lub dalszego podwykonawc? na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem ust 11.

W trakcie reaUzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac

z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie

Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 25/pn/2017. Zmiana podwykonawcy, reZygnacja
z podwykbnawcy bq,dz wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie,

winno nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy.

IS.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca

powolywal siy, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien pubUcznych,

w celu wykazania spelniama warunkow udziaiu w postypowaniu, wykonawca jest obowi^zany
wykazac zamawiajq^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal siy w

trakcie postypowania o udzielenie zamowienia.

19. Zamawiaj^cy, moze z^dac od Wykonawcy zmiany lub odsuniycia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadcZen w zakresie reaHzacji przedmiotu umowy, jezeli sprzyt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie

dajq, rykojrni nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminbw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na z^danie ZamaWiaj^cego

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaj^ postanowienia niniejszej umowy.

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopiq. umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru S^dowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, b^dz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzaj^cy, ze osoby zawieraj^ce umowy w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy posiadajq, uprawnienia do jego reprezentacji.'

21.Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktoiym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajq.cego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, W tym zrniana zakresu zadan okreslonych tq, umow^ wymaga ponownej akceptacji
Zamawiaj^cego w trybie okre^onym w niniejsZym paragrafie.

22. Do zrrtian istotnych postanowieh umow o podwykonawstwo, stosuje siy zasady okreslone
w niniejszym paragrafie.

23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporz^dzane s^ W jgZyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiq^zany zal^czyc
do przedkladanego projektu jego tlumacZenie na j?zyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo ̂  tlumaczenie przysiggle umowy na j?zyk polski.

24. Do zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszyrni podwykonawcami odpowiednie
zastosowanie znajdq, postanowienia niniejszej umowy.
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§4

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowi^zuje si? do opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej

w termiriie 2 tygodni licz^c od daty zawarcia umowy, za wyj^tkiem kosztorysu powykonawczego

oiraz pfojektu powykonawczego, ktorych termin dostarczenia okre^a ust. 7 niniejszego paragrafii.

2. Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegolnosci prbjekt budowlano-wykonawczy,

harmonogram robot budowlanych, kosztorys sporz^dzony metod^ szczegolow^ oraz projekt

p owykonawczy.

3. Dokumentacja projektowa przed przekazaniem do akceptacji rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.,

winna zostac uzgodniona z Zamawiaj^cym.

4. Zamawiajq,cemu b?d^ przyslugiwaly 2 dni robocze licz^c od dnia dostarczenia dokumentow

projektowych przez Wykonawc?, na zaakceptowanie dokumentow b^dz zgibszenie ewentudnych

uwag do dokumentow.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiaj^cego uwag, Wykonawcy b?dq, przysiugiwaiy 2 dni robocze

licz^c od dnia przekazania uwag, na uwzgl?dnienie ich w dokumentach projektowych.

6. Zaakceptowanie przez Zamawiaj^cego dokumentacji projektowej (poza kosZtorysem oraz projektem

po-w^konawczym) zostanie potwierdzone protokotem odbioru dokumentacji projektowej.

7. Wykonanie caiego zamowienia zostanie potwierdzone protokolem odbioru kohcowegb robot

budowlanych, ktory winien zawierac informacj?, czy umowa zostala wykonana nalezycie.

Protokol odbioru koncowego robot budowlanych b?dzie stanowil podstaw? do dokonania plamosci

wynagrodzenia oraz zwrotu cz?sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (do 70%), zgodnie

z zasadami przyj?tymi w niniejszej umowie. Podstawq. dla podpisania protokoiu koncowego b?dzie

protokol odbioru dokumentacji projektowej oraz fakt zreahzowania umot^^.

Zamawiaj^cy zobowi^zany b?dzie dokonac odbioru koncowego oraz podpisac protokol odbiom

koncowego robot budowlanych w ci^gu 3 dni roboczych licz^c od daty pisemnego zgloszenia

gotowosci do odbioru przez WykonaWc?.

Najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do koncowego odbiom robot budowlanych Wykonawca

przedlozy Zamawiaj^cemu kosztorys powykonawczy. Projekt powykonawczy Wykonawca

zobowiqzany b?dzie opracowac i dostarczyc Zamawiaj^cemu w ciqgu 7 dni licz^c od dnia podpisania

protokoiu odbiom koncowego robot budowlanych.

8. Przed dokonaniem protokolarnego odbiom koncowego robot budowlanych Wykonawca

zobowi^zuje si? przeprowadzic testy i pomiary, w tym pomiaiy nat?zenia oswietlenia

zainstalowanych optaw w obecnosci osob, o ktorych mowa w §6 ustl umowy. Wyniki testow

winny zostac zal^czone do protokoiu odbiom koncowego robot budowlanych jako jego integralna

cz?sc.

9. Niezwlocznie po podpisaniu protokoiu odbiom koncowego robot budowlanych Wykonawca

zobowi^zany b?dzie przeprowadzic instmktaz wytypowanych pracownikow zamawiaj^cego (nie

wi?cej niz czterech) z zakresu obslugi systemu, co zostanie potwierdzone stosownym protokolem.

10. Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac umow? w cz?sci dotyczq^cej wykonania robot budowlanych

wedle harmonogramu robot (kolejnosci robot), ktory b?dzie uzgadtiiany na biez^co z osobami

wskazanymi w umowie, jako osoby nadzomj^ce jej realizacj? ze strony zamaWiaj^cego.

Harmonogram robot b?dzie mial charakter mchomy, co oznacza mozliwosc zmiany kolejnoM robot

prz)rj?tej w harmonogramie na uzasadniony wniosek kazdej Ze Stron. Zmiana taka b?dzie

dokonywana W trybie roboczych uzgodnieh przez osoby wskazane W §6 ustl i ust.3 umowy

izialem kierownika budowy.

\/WM'
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11. Wszelkie uwagi do dokumentacji projektowej Zama^aj^cy przekazuje poczt^ elektroniczn^,,na adtes

mailowy Wykonawcy:

12.Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania robot budowlanych na podstawie dokumentacji

projektowej, ktorej akceptacja przez Zamawiaj^cego zostala pbtwierdzona protokoiem odbioru

dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiq^zuje si? do wykonania pelnego zakresu umowy,

w tym wszystkich robot budowlanych w terminie do tygodni [stosownie do tresd oferty]

UcZ^c od dnia zawarcia umowy. Przekazanie terenu budowy nast^i niezwlocznie po zatwierdzenia

dokumentacji projektowej przez Zama^daj^cego, co zostanie potwierdzone protokolem przekazania

terenu budowy.

13. Zamawiajq.cy zastrzega sobie prawo udzialu we wszystkich odbiorach robot budowlanych

reaHzowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiaj^cego umow o podwykonawstwo

na roboty budowlane, przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow Oraz do zglaszania

uwag i zastrzezeh w przypadku stwierdzenia nieprawidlowOsd, a takze, w konsekwencji

do wstrzymania odbiom takich robot. Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowi^zuje si?

informowac Zamawiaj^cego skutecznie o wszystkich planowanych terminach odbioru robot

budowlanych realizowanych przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow,

z takim wyprzedzeniem, aby umozUwic Zamawiaj^cemu faktyczny udzial w odbiorach.

14. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisyWania protokoiow, o ktorych mowa w niniejszej

umowie, ze strony Zamawiaj^cego upowaznione sq. osoby wskazane w §6 ust.l umowy; ze strony

Wykonawcy zas osoba lub osoby wskazane w §6 ust.3 umowy.

15. Przez dm robocze, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nalezy rozumiec dni od poniedziaiku

do pi^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

§5

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

wystq^pienia nast?puj^cych przeszkod w jej realizacji:

a) w przypadku zaistnienia okoUcznosci sily wyzsZej (w rozumieniu prZyj?tym w orZecznictwie),
jezeli uniemozliwia to prowadzenie robot;

b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych
wamnkami organizacyjnymi, finansowymi b^dz innymi Okolicznosciami, przez ktore nalezy

rozumiec sytuacje zwi^zane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwolen,
uzgodnieh etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych;

2. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a lub b), termin

wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb?dny do usuni?cia lub ust^pienia

przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego nast?puj^cego po dniu usuni?cia
lub ust^ienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.

3. Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych b?dzie wymagaio pisemnego potwierdzenia przez

Zamawiaj^cego na protokole zawieszenia okreslaj^cym w szczegolnosci dat? rozpocz?cia okresu
zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz Wykonawc?.

4. Po usuni?ciu lub ust^ieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporz^dz^ pisemny aneks do

umowy wskazuj^cy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych oraz okre^aj^cy termin

pozostaly do zakohczenia realizacji umowy.

5. Wyst^pienie przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu realizacji robot

budowlanych jako calosci; przeszkoda moze zatem dotyczyc cz?sci realizowanych robot, Co nie

wyklucza prowadzenia robot budowlanych w pozostaiym zakresie. Niezaleznie od zakresu

zawie^enia, zapisy ust. 1-4 znajd^ odpowiednie zastosowanie.
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6. Zasady przyj^te w ust 2-4 znajd^ odpowiednie zastosowanie w przypadku zawieszenia tetmiiiu
opracowania i dostaiczenia dokumentacji projektowej, o ktorym ttiowa w §4 umowy.

7. W przypadku, gdy zawieszenie terminu wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.l uniemozKwi
wykonanie umowy oraz wystawienie faktury przed dniem 23.01.2018 r. Zamawiaj^cy zastrzega sobie
mozliwosc rozwiqzania umowy na zasadach okreslonych w § 16 lub przesuni^cia terminu realizacji
inwestycji na rok 2018.

8. Przesuni^cie terminu realizacji inwestycji na rok 2018, b?dzie mozliwe po otrzymaniu przez
Zamawiaj^cego srodkow finansowych na wskazany cel. Nowy terrnin realizacji zadania zostanie
wskazany przeZ Zamawiaj^cego, nie wczesniej jednak niz na 21 dni przed oczekiwanym terminem

przekazania terenu budowy. Termin realizacji nie przekroczy terminu realizacji wskazanego w § 4
ust. 12.

9. W przypadku rozpoczgcia realizacji umowy w roku 2018 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwaloryzowane na zasadach opisanych w ust.lO.

10. W przypadku zaistnienia sjnuacji o ktorej mowa w ust. 7, konieczna bgdzie przerwa w wykonywaniu

robot budowlanych do czasu uzyskania przez Zamawiaj^cego potwierdzenia prZeznaczenia przez

Narodowy Fundusz Zdrowia srodkow na dokohczenia zadania inwestycyjnego wplanie

inwestycyjnym roku 2018. Jezeli potwierdzenie takie umozliwi kontynuacjg robot i ich zakonczenie

w I kwartale roku 2018, Wykonawca robot zobowi^zany jest do wznowienia robot w terminie 21 dni

roboczych od pisemnego powiadomienia przez Zamawiaj^cego na wamnkach wynikaj^cych z

zawartej umowy. W powiidomieniu wskazany zostanie proponowany termin zakohczenia robot

uwzgledniajq^cy proporcje pomi^dzy czasem przeznaczonym na realizacje umo^sy^ i ewentuahie

przerwy spowodowane okolicznosciami wskazanymi w ust.l. Wszelkie koszty dodatkowe po stronie

Wykonawcy zwi^zane z ewentualnym zawieszeniem robot, wliczone zostaly do wynagrodzenia

umownego.

Jesli stosowne decyzje zapadn^ w terminie umozliwiaj^cym kontynuacj^ robot budowlanych

w kolejnych kwartalach, strony umowy dokonajq, zwi^kszenia wynagrodzenia Wykonawcy

waloryzuj^c cen^ niewykonanych do tej chwih robot budowlanych o wspolczynnik wynikaj^cy z

faktycznego uplywu czasu i kwartalnego (kwartalnych) wskaznika cen produkcji budowlano-

montazowej opublikowanych w Dzienniku Urz^dowym GUS.

11. Zarowno nowy termin realizacji umowy jak i skutki waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy okreslone

zostan^ w pisemnym aneksie do umowy.

§6

1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiaj^cego za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,

w tym za biez^ce kontrolowanie jej przebiegu s^; 1 , tel lub 2. , tel.

lub 3 tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej

wymienionych osob.

2. Do przeprowadzenia odbiom i podpisania protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,

Zamawiaj^cy upowaznia osoby wskazane w ust.l. Dla skutecznosci wystarczy dzialanie dwoch osob

sposrod wskazanych w ust.l.

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,

w tym za biez^,ce kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokolow,

o ktorych mowa w niniejszej umowie, s^: 1 , tel , 2.

,  tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej
wymienionych osob.

4. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje co najmniej jednq, osob^ mog^c^ wykonywac samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, posiadajq.cq, uprawnienia budowlane W specjahiosci instalacyjnej
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w zaktesie sieci, instalacji i urz^dzen elekttycznych i elektroenergetycznych (wydane przez podmiot
uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawiiien) do nadzom nad robotami
budowlanymi, ktora to osoba b^dzie peinic futikcj? kierownika budowy. Wykonawca Zobowi^zuje si?,
iz przediniot umowy wykona ptzy udziale osob posiadajq,cych wymagane uprawnienia zarowno
w zaktesie optacowania dokumentacji ptojektowej, jak i wykonania robot budowlanych, ptzy
zachowaniu warunkow wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa.
Wykonawca przedrmot umowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych wymagane uprawnienia
zarowno w zaktesie optacowania dokumentacji ptojektowej, jak i wykonania robot budowlanych, przy
zachowaniu warunkow wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

5. Wykonawca ustanawia kietownika budowy w osobie: ,

- nr uprawnieh budowlanych: z dnia ,

- Zaswiadczenie i nr wpisu na list? czionkow samorz^du zawodowego: ,
- tel. kontaktowy:

6. Wykonawca na z^danie osob, o ktorych mowa w §6 ust.l, przedlozy Zamawiaj^cemu dokumenty
potwierdzaj^ce uprawnienia kierownika budowy oraz wpis na list? czionkow samorzq^du zaWodowego,

potwierdzajE^cy czlonkostwo w izbie oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w zaktesie

prowadzenia robot budowlanych, a takze uprawnienia innych osob w zaktesie wymaganym przez

przepisy prawa.

7. Nadzor autotski Wykonawca zobowi^zany jest zapewnic w ramach wynagrodzenia niniejsZej umowy

w calym okresie realizacji umowy.

8. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1-5, dla swej skutecznosci wymaga
jedynie pisemnego oswiadczenia ziozonego drugiej Stronie umowy.

9. W trakcie trwania umowy, a takze po jej zakohczeniu Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby

lub podmioty, ktore wyst?puj^ po stronie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy, a takze

w okresie realizowania zobowiqzah z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady, zobowi^zane s^

do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym

technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych osobowych

podstawowych, jak i Wrazliwych, uzyskanych w trakcie reahzacji umowy niezaleznie od form

przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy

rowniez przez osoby i podmioty, w tym takze podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,

ktorymi posiuguje si? Wykonuj^c obowi^zki wynikaj^ce z niniejszej umowy. Odpowiedzialnosc

za naruszenie powyzszych nakazow spocz)rwa na Wykonawcy.

Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemnic? uprawnia ZamaWiaj^cego do rozwi^zania

umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci wskazanej w §14 ust. 1 pkt 1 umowy.

Osoby wskazane w ust. 3-5 niniejszego paragrafu zobowi^zane s^ zlozyc na r?ce Pelnomocnika ds.

Ochrony Informacji Niejawnych Slq.skiego Oddzialu WojeWodzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia — , tel , we wczesniej uzgodnionym z nim terrninie, oswiadczenie

o tresci stanowi^cej zal^cznik nr 3 do umowy.

§7

1. Wykonawca zobowi^zuje si? strzec mienia znajduj^cego si? w pomieszczeniach lub na terenie obj?tym

robotami budowlanymi (terenu budowy) oraz zapewnic nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe.

Wykonawca zobowi^zuje si? do umozUwienia wst?pu na teren prowadzonych robot pracownikom
organow nadzoru budowlanego oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajq,cego.

2. Wykonawca ponosi odpOwiedzialnosc za wszeUde szkody poWstale po stronie Zamawiaj^cego, jego
pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z reahzacji umowy.
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3.

5.

7.

9.

Zamawiaj^cy przed rozpocz^ciem przez Wykonawc? robot wskaze Wykonawcy pomieszczenie
na potrzeby budowy.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowi^zany jest wykonac prace porz^dkowe na
terenie budowy.

Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy korzystanie z mediow (energia elektryczna, woda i scieki)
w zakresie niezb^dnym do realizacji umowy.

Zamiar rozpocz^da przez Wykonawc? jakichkolwiek robot zwi^zanych z wyi^czeniem zasilania
elektrycznego budynku lub stanowiq,cych ingerencjg w siec logiczn^ wymaga bezwzglgdnie
wczesniejszego uzgodnienia z jedn% z osob wskazanych w §6 ust. 1 umowy, tj. co najmniej na 2 dni
robocze przed planowanym przez Wykonawcy rozpocz^ciem takich robot.
Wykonawca zobowiq^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materiaiy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz
inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b^d^ fabrycznie nowe, nieuzywane i w peini
wartosciowe. Materiaiy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze natZgdzia
uzyte do wykonania umowy b^d^ spelnialy wymogi i normy okredone w obowiqzuj^cych przepisach,
oraz b?d% odpowiadaly, tam gdzie jest to wymagane, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrOtu

i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty technicZne, swiadectwa
dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc. Na z^danie Zama^daj^cego Wykonawca obowi^zany jest
niezwlocznie okazac do wgl^du wymagane dokumenty.
Co do zasady, Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj^tych przedmiotem umowy
w dmach od poniedzialku do pi^tku, w godz. mi^dzy 7.00 a 19.00, przy czym ze wzgl^du na fakt, iz
czynnosci bgdq^ wykonywane konkretne dni i godziny realizacji umowy bgd^ uzgadniane przez Strony
na biez^co.

Prace szczegolnie uci^zHwe b?d^ wykonywane po godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ tj. w godz.

od 16.00 do 19.00. W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ zaleca si? wyeUrninowanie lub istotne
ograniczenie praz realizowanych przy pomocy narz^dzi, utrudniaj^cych prac? i obslug? petentow
Sl^skiego OW NFZ (nadmierny halas, zapylenie).

§8

Wynagrodzenie ryczaftowe — wynagrodzenie calkowite umowy

1. Wynagrodzenie calkowite nalezne Wykonawcy z tytulu zrealizowania niniejsZej umowy wyriosi

zlotych brutto (slownie: zlotych bmtto), w tym: zl netto

oraz 23% podatek VAT.

Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i odpowiada cenie oferty Wykonawcy
zlozonej w zamowieniu nr 25/pn/2017.

Koszt dokumentacji projektowej z wylaczeniem kosztu dokumentacji powykonawczej:

zl brutto (koszt ten nie przekracza 1,5% wynagrodzenia brutto umowy).

[W przypadku, gdy obowiqzek podatkowy zgodnie z piZepisami o podatku od towatow

i ustug b^dzie spoczywatna Zamawiaj^cym ust.l brzmi:

Wynagrodzenie calkowite nalezne Wykonawcy z tytulu zrealizowania nitiiejszej umowy Wynosi

zlotych (slownie: zlotych), bez podatku od towarow i uslug.

Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i odpowiada cenie oferty Wykonawcy
zlozonej w zamowieniu nr 25/pn/2017.

2. Wynagrodzenie calkowite umowy, o ktorym mowa w ust.l, zawiera wszeMe koszty niezb^dne
do wykonania umowy, w tym koszt dokumentacji projektowej, maj^tkowych praw autorskich (w tym

n  . 11
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okreslonych zgodnie z § 1 ust.8), nadzoru autorskiego, urz^dzen, instalacji, robocizny, materiaiow
oraz wszelMe inne koszty, a takze nalezne opiaty i podatki zwi^zane z realizacj^ umowy. Koszt
opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej obejmuje koszty wszelkich prac projektowych
niezb^dnych do Wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac caloksztalt prac wynikaj^cych z prZedmiotu umowy za ww.
kwot? uwzgl?dfiiaj^c^ wszystkie koszty zwi^zane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
realizuj^c umow?, nie b?dzie mogi domagac si? podwyzszenia wynagrodzenia^ nawet jesH w chwili
zawarcia umowy nie mozna byio przewidziec rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie ryczaitowe
umowy jest wynagrodzeniem tiiezmiennym.

4. Zabrania si? Wykonawcy realizacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot budowlanych nie
obj?tych niniejsz^ umow^ bez odr?bnej decyzji Zamawiaj^cego. Kazdorazowe odst?pstwo od
powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

5. W przypadku ustawowego zwi?kszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy,
ceny netto uj?te w niniejszej umowie, winny Zostac odpowiednio obnizone przez Wykonawc?, tak,
aby po uwzgl?dnieniu wyzszej stawki podatku VAT wprowadzonej na skutek zmiany, W sumie
wysokosc Wynagrodzenia caikowitego umoWy nie przekroczyia ceny oferty ziozonej przez
Wykonawc? w zamowieniu nr 25/pn/2017.
W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji-umowy, do cen
netto, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci
obowi^zuj^Cej na skutek Zmniejszenia stawki.

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

§9

Warunki i tetminy plattiosci

1. Zaplata z tytulu realizacji niniejszej umowy nast^i z doiu, po wykonaniu umowy, w formie polecenia

przelewu, w terminie do 21 dni licz^c od dnia dostarczenia Zamawiajq^cemu prawidlowo wystawionej

faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. Podstaw^ dokonania plamosd

b?dzie protokol odbioru koncowego robot budowlanych.

2. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzieh obd^zenia rachunku Zamawiaj^cego.

3. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzenia, liczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zapiata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego

wezwania do zaplaty.

4. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

5. JezeH zakohczenie realizacji umowy przez Wykonawc? do dnia 23.01.2018 r. nie b?dzie mozUwe,

Zamawiaj^cy b?dzie mial prawo do roZwi^zania umowy oraz w zakresie uregulowanym w § 16 umowy

nalicZenia Wykonawcy kary w wysokosd okredonej w §14 ust.l pkt 1 umowy.

6. W przypadku rozwiq_zania umowy, Wykonawcy nie przysluguj^ z tego tytulu zadne roszczenia

w stosunku do Zamawiaj^cego, za wyj^^em zaplaty za prace prawidlowo wykonane.

7. Na fakturze VAT nalezy umiesdc nast?puj^ce dane nabywcy: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^

w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^ i platnikiem faktur

VAT jest Sl^ski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzib^ w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844

Katowice.

8. Wartosc brutto faktury VAT wystawionej na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty

wynagrodzenia caikowitego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego paragrafu.
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9. Wykonawca zobowi^zuje si§ do wystawienia i dostarczenia faktury VAT w terminie zgodnym
z obowi^zuj^,cymi pfzepisami, najpozniej w dniu 23.01.2018 r. W przypadku wystawienia
i dostarczenia Zamawiaj^cemu faktury VAT po tym terminie, Zamawiajq^cy bgdzie uprawniony
do rozwi^zania umowy z zachowaniem zasad okreslonych w § 16 umowy oraz do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% wynagrodZenia calkowitego brutto okre^onego w § 14
ustl pkt 1

10. Podstaw^ wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia b^dzie wystawiona przez Wykonawcy
faktura VAT oraz:

a) odpowiedm protokoi odbioru, w ktorym b?d^ wyszczegdlnione elementy wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

b) sporz^dzone nie wczesniej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczenia

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawc? lub przez podwykonawcow,

c) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o peinym zafakturowaniu przez
nich lub peinym obj^ciu wystawionymi przez nich rachunkami (fakturami) zakresu robot/prac
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o peinym rozliczerdu tych robot

oraz prac do wysokosci objgtej piatnosci^ kohcow^.

11. Jezeh Wykonawca nie przedstawi wraz z faktury VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10,

Zamawiaj^cy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

do czasu przedlozenia przez Wykonawc? stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez

Zamawiaj^cego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawcy wymagan, o ktorych mowa w ust.lO,
nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiaj^cego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do z^dania odsetek.

12. Zamawiaj^cy jest uprawniony do z^dania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wj^asnieh

w przypadku w^tpliwosci dotycz^cych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o plamosc.

§10

Pl^atnosci na rzecz podwykotiawcow

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawc? realizacji cz^sci umowy podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplat? wynagrodzenia naleznego podwykonaWcy

lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow plamosci okreslonych w umowie
z podwykonawcy przy uwzglgdnieniu postanowieh §3 ust.l4 umowy.

2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiaj^cego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaplaci wymagalhego wynagrodzenia

przysluguj^cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca moze zwrocic si? z z^daniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio

do Zamawiaj^cego.

3. Zamawiaj^cy niezwlocznie po zgloszeniu zq,dania dokonania plamosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawc? o z^daniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawc?

do zgloszenia pisemnych uwag dotycz^cych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wyznaczaj^c mu w tym celu termin nie krotszy niz 7 dni

od dma otrzymania przez Wykonawcy wezwania.

4. W przypadku zgloszenia przez Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 3 uWag podwazaj^pych

zasadnosc bezposredniej Zaplaty, Zamawiaj^cy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnosc takiej zaplaty lub
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b) ziozyc do depozytxi s^dowego kwotg potrZebn^ na pokrycie wynagrodzetaia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej w^tpliwosci co do Wysokosci
kwoty naleznej zapiaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si? nalezy,

c) dokonac bezposredniej Zapiaty wynagfodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapiaty.

5. Zamawiaj^cy jest zobowi^zany zaplacic podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, b?d^ce przednuotem z^dania, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc fakturq, VAT lub rachunkiem oraz dokumentami

potwierdzaj^cymi wykonanie i odbior robot, dostaw, uslug, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 3 uwag, o ktorych mowa w ust. 7, wykazuj^cych niezasadnosc bezposredniej
zapiaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyl^cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zapiaty.

6. Rownowartosc kwoty zaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, b^dz skierowanej
do depozytu s^dowegO, Zamawiaj^cy potr^ca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 5, zawieraj^ce
szczegdlowe uzasadnienie zaj?tego stanowiska co do zakresu i charaktem robot budowlanych, dostaw
i uslug reaHzowanych przez podwykonawc? lub dalszego podwykonawc?, prawidlowosci ich
Wykonama, oraz co do wypelnienia przez podwykonawc? lub dalszego podwykonawc? postanowieh
Umowy o podwykonawstwo w zakresie maj^cym wplyw na wymagalnosc roszczenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci maj^cych wplyw na t? wymagalnosc.
8. Zamawiaj^cy jest uprawniony do odstqpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i wykaze niezasadnosc takiej platnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie

wykaz^ zasadnosci takiej platnosci.

9. Zamawiaj^cy moze dokonac bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i potwierdzi zasadnosc takiej

platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca wykaz^ zasadnosc takiej platnosci.

10.Podstaw^, platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiaj^cego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy b?dzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc? lub podwykonawc?,

przedstawiona Zamawiaj^cemu wraz z potwierdzonq, za zgodnosc z oryginalem kopi^ protokolu

odbiom przez Wykonawc? lub podwykonawc? robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbiom

dostaw lub uslug.

11. Bezposrednia platnosc dokonywana przez Zamawiaj^cego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy b?dzie obejmowac wylf^cznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu

opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? i b?dzie

dotyczyc wyl^cznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj^cego umowy

o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslUg.

12.Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne

zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tjrtulu bezposredniej plamosci do depozytu

s^dowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przysluguj^cej Wykonawcy od Zamawiaj^cego z tytulu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadaj^cej dokonanej platnosci.

13. Zamawiaj^cy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przez Zamawiaj^cego uznania plamosci bezposredniej za uzasadnion^.
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14. Zatnawiaj^cy moze zlozyc do depozytu s^dowego kwot? potrzebnq, na pokryde wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych w^tpliwosd co do wysokosd
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu platnosc nalezy si?, co uznaje si? za towtioznaczne
z wykonafiiem w zakresie obj?1ym zdeponowanq, kwot^ zobowi^zania Zamawiajq,cego wzgl?dem
Wykonawcy.

15. Odpowiedzialnosc Zamawiaj^cego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
platnosci bezposrednich jest ograniczona do wysokosd wynagrodzenia calkowitego umowy, o ktorym
mowa w §8 ust.l umowy. Domagaj^c si? zaplaty bezposredniej podwykonawca lub dalszy

podwykonawca winien przedlozyc Zamawiaj^cemu kosztorys szczegolowy z umowy

o podwykonawstwo dla cz?sci zamowienia obj?tej zaplatq, bezposredni^. Zamawiaj^:cy dokona

porownania kwot za zakres rzeczowy obj?ty zaplaty bezpostedniq, wynikaj^cych ze szczegolowego
kosztorysu sporz^dzonego przez Wykonawc? oraz szczegolowego kosztorysu z umowy

o podwykonawstwo.

Zamawiaj^cy w celu wyliczenia faktycznej naleznosci z tytulu zaplaty bezposredniej uwzgl?dni tdznic?
procentow^ (%) pomi?dzy calkowit^ cenq_ wynikaj^c^ ze szczegolowego kosztorysu sporz^dzonego

przez Wykonawc? a wartosd^ szczegolowego kosztorysu z umowy o podwykonawstwo.

JezeK kwota wynikaj^ca Ze szczegolowego kosztorysu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

b?dzie nizsza niz kwota wynikajq,ca ze szczegolowego kosztorysu sporz^dzonego przez Wykonawc?

po uwzgl?dnieniu ww. roznicy procentowej (%), Zamawiaj^cy dokona zaplaty na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w wysokosd wynikaj^cej ze szczegolowego kosztorysu podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli kwota wynikaj^ca ze szczegolowego kosztorysu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

b?dzie wyzsza niz kwota wynikaj^ca ze szczegolowego kosztorysu sporz^dzonego przez WykonaWc?

po uwzgl?dnieniu ww. roznicy procentowej, Zamawiajq.cy dokona zaplaty w wysokosd wynikaj^cej

ze szczegolowego kosztorysu inwestorskiego po uwzgl?dnieniu ww. wspolczynnika.

16. Koniecznosc wielokromego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaplat na sum? wi?ksz^ niz 5% wartosci

umowy moze stanowic podstaw? do rozwi^zania umowy w sprawie zamowienia pubUcznego przez

Zamawiaj^cego oraz naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w §14 ustl pkt 1 umowy.

17.Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowieh publicznych nie naruszaj^ praw i obowi%zk6w

Zamawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikaj^cych z przepisow art.

647' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywdny.

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl,

CO stanowi 10 % wynagrodzenia calkowitego niniejszej umowy.

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

2. W trakcie reahzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jednq,

lub Idlka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych. Znaiana

formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez

zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca

obowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy

zabezpieczenia zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.
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3. Zwrot i tozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 usta'v^ Prawo Zamowien

publicznych. Zamawiaj^ceiriu przysluguje 30 dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia Hcz^c

od dnia podpisania protokolu koncowego odbiofu robot budowlanych. Pozostal^ czgsc

zabezpieczenia (do 30%) Zamawiaj^cy obowi^zany jest zwrocic Wykonawcy nie pozniej iiiz w 15

dniu po uplywie okresu r^kojmi za wady.

4. W okresach przysiuguj^cych Zatnawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz^sci), ZamawiajH,cy nie

moze zostac pozbawiofiy mozKwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, jezeU zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie Wyst^ilo w bkresie waznosd

zabezpieczenia.

5. ZabeZpiecZenie nalezytego wykonania umowy wniesione W formie dokumentu nie moze warunkowac

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez

wystawcg dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwarunkowy i nieodwoialny.

Gwarancja jakosci i t^kojmia za wady

§12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl^dem Zamawiaj^cego za przygotowanie i wykoiianie calosci

dokumentacji oraz calosci robot bgd^cych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji oraz r^kojmi za wady na przedmiot umowy, w lym na

dokumentacji projektow% wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontoWane matedaly,

urz^dzenia i instalacje, a takze na pozostale elementy przedmiotu umoWy, ktore mozna obj^c rikojmi^,

i gwarancj% Bieg okresu gwarancji i rikojmi za wady rozpocZyna si? od dnia podpisania protokolu

odbioru koncowego robot budowlanych, kohczy zas wraz z uplywem - miesiicznego okresu

gwarancji i rikojmi za wady* licz^c od dnia podpisania protokolu koncowego odbioru robot. * [tu

spstanie wpisany okres gvarangi i r^kajmi okreslonj w oferde Wykonanxy ̂ ospnej n> t^momeniu nr 25!pn/2017]

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wady (blgdy) w opracowanej w ramach niniejszej umoWy

dokumentacji projektowej. Konsekwencje wad (bliddw), w tym rowniez finansowe, nie rnogq,

obci^zac Zamawiaj^cego. Wykonawca zobowi^zany jest do usuniicia w terminie wyznaczonyni przez

Zamawiaj^cego, na wlasny koszt zarowno wad w dokumentacji, jak i wszeUdch konsekwencji tych

wad, jakie wyst^i^ w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub w okresie rikojmi za wady.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? wydac Zamawiaj^cemu najpozniej w dniu podpisania protokolu odbioru

koncowego robot budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotycz^ce przedmiotu umowy.

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

gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umoWy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane

s% postanowieniami niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowi^zuje sii do bezplatnego usuniicia w ramach udzielonej gwarancji wad fizycznych

(naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeU wady ujawniq^ si^

w okresie udzielonej gwarancji.

6. Wszelkie koszty zwi^zane z wymian^ lub napraw^ (w szczegolnosci koszty robocizny i czgsci), w tym

z ewentualnym transportem oraz instalacje ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r^kojmi za wady fizyczne przedmiotu umoWy stwierdzone

W trakcie odbiom oraz Za wady powstale po odbiorZe w okresie rgkojmi za wady. Zasady

odpowiedziakiosci z tytulu rgkojmi reguluje Kodeks cywilny.
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8. W ptzypadku wykrycia wady, o ktorej mowa w ust. 5 lub ust7, Zatnawiaj^cy zawiadomi o fiihiejsZytn
pisemnie Wykonawc? w tetminie do 2 dm roboczych licz^c od daty ujawnienia wady, infoirmuj^c
jednoczesnie WykonaWCg o miejscu i terminie oglgdzin.

9. Zarnawiaj^cy sporz^dzi protokoi z oglgdzin, w ktorym stwierdzi istnienie wady oraz wskaze

Wykotiawcy termin przeznaczony na jej usuni^cie. Prptokoi z oglgdzin winien zostac podpisafiy przez
obie Strofiy. Usunipcie wad Zostanie stwierdzone przez Strony protokolatriie.

10. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru, w okresie gwaralicji lub w okresie; rgkojnii za wady,

wad prZedmiotu umowy, Zamawiaj^cemu przyslugujq, nastgpuj^ce uprawnienia, przy zachowaniu

zasad opisanych w ust. 8-9:

1) jezelt Wady fiadajq, si? do usuni?da, a zostaly ujawnioiie w oktesie r?kojmi za Wady lub w okresie
gwarancji, Wykonawca usunie je w ciqgu 7 dni licz^c od dnia zawiadomienia prZez
Zamawiaj^cego, chyba, ze Zamawiaj^cy wyznaczy Wykonawcy iriny termin do ich usufiigcia;

2) jezeli wady zostan^, ujawnione w toku czynnosci odbiorowych i nadaj^ si? do usuni?cia,
Zamawiaj^cy moze odmowic dokonania odbioru do czasu usuni?cia stwierdzonych wad,
wyznaczaj^c jednoczesnie tertoin do ich usuni?cia;

3) jezeli wady nie nadaj^ si? do usuni?cia i uniemozUwiaj^ uzytkowanie przedniiotu odbiOfu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiaj^cy moze tozwi^zac umow? z zachowanierti Zasad okreslonych
w § 14 ust.l pkt 1 umowy lub zaz^dac wykonania przedmiotu umoWy po raz dmgi Wyznaczaj^c
w tym celu odpowiedni termin.

11. Wszelkie Zgloszenia (zawiadomienia) w ramach uprawnieh gWarancyjnych Zamawiaj^cegO b^dz
z tymlu r?kojmi za wady wynikajq,cych z niniejszej umowy mogq, bye skutecznie przekazane przez
Zamawiaj^cego za posrednictwem faksu na numer: lub pocZty elektronicznej na adres
e-mail: lub Fakt otrzymania zgloszenia Wykonawca obowi%zany jest
natychmiast potwierdzic za posrednictwem faksu na numer Zamawiaj^cego: lub poczty
elektronicznej na adres e-mail Zamawiaj^cego: lub O kazdej zmianie
numem faksu lub adresu poczty elektronicznej Wykonawca jest zobowiqzany niezwlocznie
poinformowac Zamawiaj^cego na pismie lub faksem lub elektronicznie.

12. Okres Gwarancji i r?kojmi za wady jest rowny. Do Zamawiaj^cego nalezy prawo podj?cia decyzji go
do dochodzenia roszczeh z gwarancji lub r?kojmi.

§ 13

1. W ramach udzielonej gWarancji na przedrmot umoWy, Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac

bezplamie raz w roku przegl^d i konserwacj? oswietlenia, zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Zamawiajq^cy umozHwi Wykonawcy Wykonywanie przegl^dow i konserwacji po godzinach praCy

Sl^skiego OW NFZ, tj. w godz. 16.00 do 19.00. Konkremy termin wykonania kazdego z przegl^dow
i konserwacji winien zostac kazdorazowo uzgodniony przez Wykonawc? z jedn^ z osob^ o ktorych

mowa w §6 ustl umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem. Uzgodnienie winno nast^ic

za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

§14

Katy umowne

1. W przypadku nieWykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca Zobowii^Zuje si?
zaplaCic Zamawiaj^cemu naSt?puj^cq^ kar? umown^:

1) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust.l umowy, jezeli Zamawiaj^,cy rozwi^ze
umow? z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniaj^ce roZwiqzaniie ulriowy
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rozumiec nalezy raz^ce naruszenie postahowien umowy przez Wykonawc?; za raz^ce liamszenie
postanowien umowy w szczegolnosci moze zostac uznana kazda z okolicznosci okreslonych w:

- § 6 ust 9,

- § 10 ust 16,

- § 12 ust. 10 pkt 3,

- § 14 ust.l pkt 4,

- § 14 ust.l pkt 2,

- § 14 ust. 2 zd. drugie,

- § 16 ust.l lit. a lub lit. b,

- § 17 ust.l;

Kara umowna fiie przysluguje, jezeli:

- okolicznosci uzasadniaj^ce rozwi^zanie umowy wyst^pily wskutek okolicznosci sily wyzszej,
- rozwi^zanie umowy nast^pi z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

- w przypadku rozwi^zania umowy, o ktorym mowa w § 16 ust.l lit. a, nie nast^piio dpdznienie

w reaHzacji umowy w stosunku do tetminu, o ktorym mowa w § 4 ust.l2 zd. drugie;

2) w wysokosci 200,00 zl'otych za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu wskazanego w §4
ust.l2 zd. drugie umowy; w przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana do 23.01.2018 r.,

Zama'^aj^cy ma prawo rozwi^zac umow^ na zasadach okre^onych w §16 ust.l Ht. a, otaz dodatkowo

naUczyc kar^ umownq. w wysokosci okreslonej w pkt 1;

Kara umowna okreslona w pkt 1 przysluguje wyl^cznie w sytuacji, gdy nast^ilo opoznienie
w realizacji umowy w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust.l2 zd. drugie;

3) w wysokosci 100,00 zlotych Za kazdy dzien opdznienia w stosunku do ktoregokolwiek z termindw
w ramach gwarancji lub rgkojmi za wady, wskazanego w niniejszej umowie albo wyznaczonego

Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy;
4) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wynikaj^cego z §4 ust.l

umowy. Jezeli opdznienie prZekroczy 7 dni Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc skorzystania
z prawa do rozwiqzania umowy oraz naUczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci okre^onej

w ust. 1 pkt. 1 umowy.

5) w wysokosci 50,00 zlotych za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu na zlozenie

oswiadczenia, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy;

6) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego

na podstawie §12 ust.lO pkt 1 lub § 13 ust. 2 zd. drugie umowy;

7) w wysokosci 300,00 zl — za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagTodZenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
8) w wysokosci 200,00 zl — za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s^roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

9) w wysokosci 200,00 zl — za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

10) w wysokosci 200,00 zl ̂  za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w Zakresie
terminu zaplaty wymaganej przez Zamawiaj^cego;

11) w wysokosci 300,00 zl — za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonyWania robot budowlanych
obj^tych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez

Zamawiaj^cego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre^onymi umow^

iM)W/
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12) w wysokosci 200,00 zl' za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umow? o prac^ danej osoby
wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac^ w rozumieniu kodeksu pracy;

13) w wysokosci 200,00 zi za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokurnentdw,
o ktorych mowa w §2 ustS Ut. a, b lub c, b^dz za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie
wyjasnieh, o ktorych mowa w §2 ust.5 htd — w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiaj^cego;

14) w wysokosci 50,00 zi — za kazdy dzien opoznienia w przedstawieniu dokumenm potwierdZaj^cego
zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie z § 15 umowy.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcy z wszystkich tytulow

przewidzianych w ust.l pkt od 2 do 14, wynosi 5% wynagrodzenia calkowitego umowy, o ktorym
mowa w §8 ust.l umowy. W przypadku, gdy wysokosc naUcZonych kar umownych Osiqgnie 5%
wynagrodzenia calkowitego umowy, o ktorym mowa w §8 ustl umowy, Zama^dajq^cy jest
uprawniony do rozwiqzania umowy oraz. nahczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci

okreslonej wust 1 pkt.l.

3. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opoznienia z zaplaty kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kaiy
umownej moze z^dac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

4. Zamawiaj^cy moze potr^cic wysokosc kary umownej z plamosci naleznej Wykonawcy. Zaplata kary
przez Wykonawcy lub potr^cenie przez Zamawiaj^cego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowi^zku ukohczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowi^zah
wynikaj^cych z umowy.

5. W sytuacjach opisanych w ustl Ht. 8, 9 i 10 Zamawiaj^cy nalicza kar? umown^ oraz \^znacza
Wykonawcy dodatkowy termin do przedlbzenia wymaganych dokumentow lub do dokonania
wymaganej zmiany. W przypadku nieprzedlozenia dokumentow lub niedokonania Zmiany
w wyZnaczonym ternainie Zamawiaj^cy po raz kolejny nalicza kary umowne zgodnie z ust.l pkt. 8, 9

. i 10.

6. W przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych obj?tych przedmiotem umowy

innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiaj^cego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umow% Zamawiaj^cy nalicza kar?
umown^ zgodme z ust.l pkt. 11 oraz wzywa Wykonawc? do usuni?cia takiego podmiotu

w wyznaczonym terminie. W przjrpadku nieusuni?cia w tym terrninie Zamawiaj^cy nalicza ponownie

kar? umown^ zgodme z ustl pkt. 11 oraz ponownie wzywa Wykonawc? do usuni?cia.

7. Zamawiajq^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego, w przypadku, gdy
zastrzezona kara umowna nie pokiywa zaistnialej szkody.

8. Rozwi^zanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nast?puje z chwil^
zlozenia Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwi^zaniu umowy ze wskazaniem przyczyny
rozwiazania umowy.

W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycZnie
wykonany zakres umowy, na podstawie inwentaryzacji robot w oparciu o szczegolowy kosztorys
przekazany i zatwierdzony wraz z projektem. W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cy
zachowuje prawo do roszczeh z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady do prac dotychczas wykonanych.

9. W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cy zachowuje prawo do roszczeh z tytulu gwarancji
i r?kojmi za wady do prac dotychczas wykonanych.

10. Zawieszenie terminu wykonania umowy zawiesza bieg opoznienia i naliczania Z tego tytulu kar
umownych.
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§15

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody powstaie po stconie Zamawiaj^cego, jego

pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem umowy, w tym w zwi^zku

z wykonywanymi robotami budowlanymi. W ci^gu 3 dni licz^c od dnia zawarcia urnowy Wykonawca

obowi^zany jest przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cry zawarcie utaowy

ubezpieczenia na okres realizacji umowy w zaktesie odpowiedzialnosci cywilnej na sum? co najmniej

500 000,00 zl. Dokument potwierdzaj^qr ubezpieczenie (OC) ma zawierac rozszetzenie OC dotycz^ce

podwykonawcow, jezeli Wykonawca b?dzie korzystai z podwykonawcow przy realizacji zamowienia.

Wykonawca jest zobowi^zany posiadac wyzej wskazane ubezpieczenie w caiym okresie realizacji

umowy.

§16

1. Z uwagi na okoEcznosc, iz przedmiot umowy jest finansowany ze srodkow inwestycyjnych roku

2017, Zamawiaj^cy zastrzega, iz w przypadku opoznienia w realizacji umowy w stosunku do terminu,

o ktorym mowa w §4 ust.l2 zd. drugie umowy przekraczaj^cego dat? 23.01.2018 r., Zamawiaj^cy

b?dzie mogl skorzystac z prawa do rozWazania umowy:

a) w sjmiacji, gdy w terminie do dnia 23.01.2018 r. Wykonawca nie zrealizuje calej umowy;

b) w sytuacji, gdy mimo zrealizowania calej umowy, co do ktorej Zamawiaj^cy dokonal odbioru,

Wykonawca nie wystawi i nie dostarczy Zamawiaj^cemu w terminie do dnia 23.01.2018 r. faktury

VAT.

2. W przypadku zbiegu podstaw do rozwia,zania umowy i nakczenia kary umownej w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, okre£onej w § 14 ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajq:cy moze

skorzystac tylko z jednej podstawy do naliczenia kary z tytulu rozwi^zania umowy. Zapisy dotycz^ce

kar umownych w innej wysokosci, niz 10% wynagrodzenia brutto stosuje si?.

§17'

1. Osoby po stronie Wykonawcy nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dOst?p do sprz?tu

Zamawiaj^cego w zwi^zku z realizacjq, niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowii^zan

z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady, zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji

oraz danych dotycza,cych Zamawiaj^cego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych

i organizacyjnych, danych osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji

umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodia. Wykonawca odpowiada

za dochowanie tajemnicy rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi posiuguje si? wykonuj^c obowi^zki

wyrukaj^ce z niniejszej umowy. Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa

na Wykonawcy. Ujawnienie ktorejkolwiek informacji stanowi^cej tajemnic? uprawnia Zamawiaj^cego

do rozwi^zania umowy z zachowaniem zasad okreslonych w § 14 ust.8 umowy oraz do naliczenia

Wykonawcy kary umownej w wysokosci wskazanej w §14 ust. 1 pkt 1 umowy, a takze do powiadomienia

stosownych organow.

2. Osoby wskazane w ust.l niniejszego paragrafu zobowiqzane s% zlozyc na r?ce Pelnomocnika ds. Ochrony

Informacji Niejawnych Slq,skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia —

,  tel. we wczesniej uzgodnionym z nim terminie, oswiadczenie

o tresci stanowi^cej zal^cznik nr 3 do umowy.
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3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych

jako tajemnica pfzedsi^biorstwa oraz danych osobowych w gratiicach przewidzianych w ustawie,

uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodia.

§18

Postanowieflia koncowe

1. Umowa nihiejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w ttybie przetargu

nieograni'czonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien pubHcznych.

2. W sprawach nieuregulowanycb postanowieniami niniejszej umowy maj^ zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

3. Umowa b?dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy ziozonq, w zamowieniu nr 25/pn/2017.

4. Ewentualne spory powstaie na de stosowania niniejszej umowy, Strony poddajq. rozstrzygni^ciu s^du

wiasciwego dla siedziby Slq^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(Katowice).

5. Umowa zostala sporzq^dzona w trzech jednobrzmtq,cych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiajq^cy, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAW[AJ4GY WYKONAWCA

Zat4czniki:

Nr 1 ̂  PFU oraz opis przedmiotu umowy

Nr 2 - petnomocnictwo

Nr 3 - oswiajkizenie
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Nr zamowienia: 25/pn/2017 zatqcznik nr 3 do wzoru umowy - wz6r oswiadczenia

(imi? i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr dokumentu tozsamosGi)

OSWIADCZENIE

Oswiadczarh, ze znana jest mi definlcja danych osobowych w rozumieniu art. 6 uStawy
z dnia 29 wrzesnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926
z pozn. zm.) w mysl, ktorej za dane uwaza si? wszelkie informacje dotycZqce
zldentyfikowanej lub mozliwej do zidentyflkowania osoby fizycznej.

Zobowi^zuj? si?:

1) do zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
wraz ze sposobami ich zabezpieczenia;

2) nie pozostawiac bez dozoru, ani udost?pniac osobom nieupowaznionym dokumentow
materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;

3) nie wykorzystywac ani nie udost^pniac nieuprawnionym dokumentacjl z danymi do innych
celow niz stuzbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) do niezwtocznego zniszczenia, w sposob uniemozliwiaj^cy zidentyfikowanie danych,
wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych lub bt?dnych dokumentow;

5) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okolicznosci wskazuj?cych na
naruszenie ochrony danych, bezzwtocznie powiadomic Administratora Bezpieczehstwa
Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego,
wtasciwego ze wzgl?du na zaistniaty incydent kierownika komorki organizacyjnej w
Narodowym Funduszu Zdrowia, a po godzinach urz?dowania rdwniez ochron? obiektu;

6) przy przetwarzaniu danych, do szczegolnej dbatosci o zachowanie poufnosci,
integralnosci i dost?pnosci danych zwigzanych z dokumentami znajdujqcymi si?
w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, takze dotycz?cych danych pracownikow,
dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury sprz?towo - programowej
systemow informatycznych;

7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczegolnej dbatosci o
zachowanie poufnosci tresci dokumentow, ktore znajduj? si? w obrocie w Narodowym
Funduszu Zdrowia, oraz przestrzegania zasad dost?pu do danych.

Wykonano w 2 iednobrzmiacvch eazemolarzach

Potwierdzam odbior 1 egzemplarza

Miejscowos6, data czytelny podpis
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