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I. Nazwa (firma*) oraz adres Zamawiaiacego

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

n. Trvb udzielenia zamdwienia

Postfpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U.2017.1579 ze zm.).

Numer post^powania

Postfpowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone Jest numerem 25/pn/2018. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z ZainawiaJ^cym proszeni s^ o powolywanie sif na ww. numer.

Rodzaj zamdwienia: robota budowlana.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takie „SIWZ" mowa jest o "pzp",
naleiy przez to rozumied ustawf z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa

jest 0 "Zamawiaj^cym", nale^ przez to rozumied ^l^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(^OW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" nale^y przez to rozumied dni
kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz4dzeniu Ministra
Rozwoju w sprawie dokumentdw" naleiy przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moZe Z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w postfpowaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz.U. poz. 1126).

III. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegaj^cej na modernizacji

instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - budyuek
A, zgodnie z zasadami okredlonymi w SIWZ.

Kod Wspdlneso Slownika Zamdwien ("CPVl:

71.22.00.00-6 ushigi projektowania architektonicznego; 71.32.00.00-7 ushigi inZynieryjne w zakresie
projektowania; 54.33.10.00-6 instalacje cieplne, wentylacyjne; 42.50.00.00-1 urz^dzenia chlodnicze i wentylacyjne;
45.31.00.00-3 roboty instalacyjne elektryczne; 45.30.00.00-0 roboty w zakresie instalacji budowlanych;
45.33.12.00-8 instalowanie urz^dzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 45.33.00.00-9 hydraulika i roboty

sanitame; 45.33.12.10-1 instalowanie wentylacji; 45.33.12.30-7 instalowanie urz^dzeU chlodniczych; 45.45.00.00-6
roboty budowlane wykonczeniowe.

Na opis przedmiotu zamdwienia sklada sie:

a) formularz opis przedmiotu zamdwienia,

b) Program funkcjonalno-uZytkowy autorstwa mgr inZ. arch. Pawla Szaranca, zwany dalej „programem
ftinkcjonalno-uZytkowym", „Programem" lub „PFU".

Uwaga!

W przypadku sprzeczno^ci, rdZnic merytorycznych pomifdzy tre^ci^ PFU a tre^ci^ pozostalej czfdci SIWZ,

przes^dzaj^ zapisy pozostalej czf^ci SIWZ. Wykonawca winien niezwiocznie zglosid Zamawiaj^cemu w trybie,art.
38 pzp wszelkie watpliwo^ci odnosz^ce sif do opisu przedmiotu zamdwienia, w tym do PFU, w szczegdlno^ci
wszelkie dostrzeZone blfdy, wewnftrzne sprzec^o^ci, niezgodnp^ci, czy niekonsekwencje.

»Wykonawca winien podad w tre^ci pkt II formularza opis przedmiotu zamdwienia nazwf producenta systemu

klimatyzacji oraz nazwf modelu oferowanych jednostek zewnptrznych i wewnptrznych. Formularz opis

przedmiotu zamdwienia, w tym wskazana przez Wykonawcf nazwa producenta oraz nazwa modelu, skladaja sip na

treid oferty.
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Informuje si?, it budynek przy ul. Kossutha 13 w Katowicach jest ogdinie dost?pny. Istnieje zatem mozliwoid
dokonania przez Wykonawc? ewentualnych ogl?dzin we wlasnym zakresie.

W przypadku jakichkolwiek pytan b^dz w^tpliwo^ci, w tym takie wynikaj^cych z dokonanych oglfdzin budynku,
Wykonawca winien na podstawie art.38 ust.I ustawy Prawo zamdwien publicznych zwrdcic si? do Zamawiaj^cego

z wnioskiem o wyja§nieiiie treSci SIWZ. ZamawiaJ^cy udzieli wyja^nien zgodnie z procedure okre^lon^
w przepisach cyt. ustawy.

Uwaga! Autor PFU nie jest upowatoiony do udzielania jakichkolwiek informacji Wykonawcom.

Zakres prac w ramach przedmiotu zamdwienia zostal okre^lonv w PFU.

2. Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik do
niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentuabiej zmiany tre^ci umowy.

Niniejsza SIWZ we wzorze umowy okre^la takze:

a) wymagania dotycz^ce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s^ roboty budowlane, ktdrych
niespebiienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,
b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s^ dostawy lub ushigi, ktdre, z uwagi na
warto^d lub przedmiot tych dostaw lub ushig, nie podlegaj^ obowi^zkowi przedkladania Zamawiaj^cemu.

Wzdr umowy okre^la zasady zawierania umdw o podwykonawstwo zardwno w przedmiocie robdt budowlanych, jak
i w przedmiocie dostaw i ushig.

Obowi^zek przedkladania umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s^ dostawy lub ushigi nie dotyczy
umdw 0 podwykonawstwo o warto^ci mniejszej nit 0,5% wynagrodzenia calkowitego umowy okre^lonego w §7

ust.l umowy - ceny oferty, a takze umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot jest inny nit polegaj^cy na
opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowej b^dz dostawie systemu (urz^dzeh) klimatyzacji.

Wyl^czenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o warto^ci wi?kszej
nit 50.000,00 zlotych brutto.

3. Rozwiazaniardwnowajne.

Zgodnie z art.30 ust.4 pzp, w zakresie norm, jakimi opisano przedmiot zamdwienia, dopuszczone zostaj^
rozwi^ania rdwnowaine opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysz^ wyrazy „lub rdwnowaSne".

W przypadku przedmiotowego zamdwienia, PFU wskazuje na jedn^ norm?, tj. PN-EN 378 dotycz^ca utylizacji
instalacji i czynnikdw chlodniczych. OdnoSnie czynnika chlodniczego Zamawiaj^cy wymaga zmagazynowania go
w jednostce centralnej (agregat chlodniczy) oraz pozostawienia u Zamawiaj^cego.

Wykonawca, ktdry powohije si? na rozwiazania rdwnowa^e opisywanym przez Zamawiaj^cego, jest obowi^zany
wykazad, te oferowana przez niego robota budowlana spehiia wymagania okre^lone przez Zamawiaj^cego.

W tym celu Wykonawca winien wypehiid i zal^czyd do formularza oferty formularz opis rdwnowaznoSci.
Wykonawca wypehiiaj^c formularz opis rdwnowatoo^ci winien:

a) wskazad nazw? normy/norm - rozwiazania rdwnowa&iego oraz

b) podac opis oferowanego rozwiazania rdwnowaiinego,
w odniesieniu do normy wskazanej w SIWZ.

Opis oferowanego rozwiazania rdwnowaznego winien wykazad (udowodnid) rdwnowa^noSd rozwiazania, ktdre
winno byd na poziomie nie gorszym nii: normy wskazane w SIWZ.

Uwaga: Tam, gdzie w SIWZ pojawia si? odniesienie do konkretnej normy, przyjmuje si?, it odniesieniu takiemu
towarzysz^ wyrazy „lub rdwnowazne" - dopuszcza si? roOTi^ania rdwnowaJaie opisanym w SIWZ.
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Formularz opis r6wnowa^o^ci naleiy wypehii^ i podpisad vy przypadku oferowania rozwi^an rdwnowa^mych.
Niewypehiienie b^di niezal^czenie do oferty formularza opis rdwnowaiaio^ci oznacza, it Wykonawca oferuje
normy (rozwi^ania) zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

Uwaea: Uiycie w SIWZ (PFU) okre^lenia VRP b^dz VRV nie stanowi wskazania znakdw towarowych,,patent6w

lub pochodzenia, irddla lub szczegdinego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostoczane przez

konkretnego wykonawc?. Wskazanie na sufit podwieszany typu Armstrong dotyczy istniej^cych sufitdw

podwieszanych w pomieszczeniach obj^tych modemizacj^ klimatyzacji.

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

4. Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o prace Cart. 29 ust.3a nzDl
Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisie przedmiotu zamowienia na uslugi lub roboty budcwlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawc^ lub podwykonawc^ na podstawie umowy o prac? osob wykonujqcych

wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamb^ienia, Jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniupracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodekspracy (Dz.U
z 2014 r. poz. 1502, z pozn. zm.).

Przez czynnosci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozuniie si?
wszystkie czynnosci fizyczne, tj. prace budowlane, prace instalacyjne, prace elektryczne, opisane w PFU (w tym
prace demontazowe, montazowe, modyfikacja instalacji, przeszkolenie pracownikdw), a taki;e w dokumeiitacji
projektowej, wykonywane bezpo^rednio przez pracownikdw fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub

podwykonawcy w procesie wykonywania robdt budowlanych (ushig) obj?tych przedmiotem zamdwienia,
z wyl^czeniem czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).
Niniejszy obowi^ek nie dotyczy zatem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, inne osoby pebii^ce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Pfawp budowlane,
osoby z uprawnieniami do projektowania (dokumentacja projektowa), osoby pebii^ce nadzdr autorski, osoby
z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzed, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, a takZe nie obejmuje
przypadkdw osobistego §wiadczenia przez przedsipbiorc? prowadz^cego 1-osobow^ dzialalnoSd gospodarcz^.
Wymdg zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktdrym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwien
publicznych, dotyczy czytmoici wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszego zamdwienia na roboty
budowlane, nie za§ w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.

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

1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: najpdiniej. w dniu
zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleZno^ci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez
Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedloZy Zamawiaj^cemu (jednej z osdb wskazanych w §5 ust.l umowy)
o^wiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynnosci, co do ktdrych
przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b^d^ zatrudnione na podstawie
umowy 0 prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. O^wiadczenie (kompletne
o^wiadczenie) winno zawierad rdwnieZ imi? i nazwisko osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prac? wraz

ze wskazariiem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?, dokladne okreSlenie
podmiotu skladaj^cego o^wiadczenie, dat? zloZenia o^wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zIoZenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? wymagafi, o ktdrych mowa
w art. 29 ust.3 a pzp: Zamawiajqcy zastrzega sobie nast?pujqce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez
Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp, dokumentowanych za
pomocq oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1):

a) mozliwoSd Zqdania poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii umowy/umdw o prac? osdb wykonujqcych w trakcie realizacji zamdwienia

czynnoSci, ktdrych dotyczy wymienione w pkt 1 oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopia
umowy/umdw powinna zostad zanonimizowana (tj. w szczegdlnoSci bez adresdw, nr PESEL
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pracownik6w) w spos6b zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami

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

rodzaj umowy o prac? powinny byC mo^liwe do zidentyfikowania;

b) mozliwo^d i^dania zaSwiadczenia wia^ciwego oddziahi ZUS, potwierdzaj^cego oplacanie przez

Wykonawc? lub podwykonawc? skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na

podstawie umdw o prac? za ostatni okres rozliczeniowy;

c)- moZliwoSd i^dania po^wiadczonej za zgodno^d z oryginaiem odpowiednio przez Wykonawc? lub

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

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

RODO. Imi? i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

d) mozliwo^d z^dania wyja^nieb w przypadku w^tpliwo^ci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac?;

e) mo^liwo^d zwrdcenia si? do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku

powzi?cia uzasadnionych w^tpliwo^ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc? lub

podwykonawc?.

Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a tak^e wyja^nienia, o ktdrych mowa pod lit.d Wykonawca przedtoiy

Zamawiaj^cemu na ka^de wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu
potwierdzenia spebiienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc?
os6b wykonuj^cych w trakcie realizacji umowy czynno^ci, co do ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

3) Sankcje z tytulu niespetnienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: opisana we wzorze umowy
mo:iliwo5d rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezloiienia w terminie kompletnego

o^wiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1) oraz obowi^zek zaplaty kary umownej za kaidy dzien niezatrudniania
w oparciu o umow? o prac? osoby wykonuj^cej czynno^ci, co do ktdrych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia

na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy, a takze obowi^zek zaplaty kary umownej za kaidy
dzien opdznienia w przedlozeniu w terminie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2) lit. a, b lub c, b^di za kaidy
dzien opoznienia w przedlozieniu w terminie wyja^nien, o ktdrych mowa w pkt 2) lit.d.

4) Rodzaj czynno^ci niezbfdnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotycz^ wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? tub podwykonawc? os6b wykonujqcyCh czynno^ci w trakcie
realizacji zamdwienia: zgodnie z pkt III pkt 4 SIWZ.

5. Warunki gwarancii i rekoimi za wadv:

Wykonawca winien udzielic gwarancji i r?kojmi za wady przedmiptu zamdwienia na warunkach okre^lonych

we wzorze umowy.

Wykonawca winien zaoferowad jeden z trzech (3) dopuszczonych okresdw gwarancji i r?kojmi za wady, tj.
36-miesi?czny albo 48-miesi?czny albo 60-miesi?czny.

Bieg okresu gwarancji i rpkojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokohi odbioru robdt budowlanych,
kodczy za^ wraz z uplywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r?kojmi za wady licz^c od dnia
podpisania protokohi kodcowego.

Wykonawca winien podad oferowany okres gwarancji i r?kojmi za wady w formularzu oferty.

/Patrz formularz oferty oraz pkt XIII SIWZ (kryterium II oceny ofert)./

W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamdwienia, w calym okresie jej trwania, Wykonawca zobowi^zany
b?dzie do bezplatnego serwisowania zainstalowanej klimatyzacji

Uwaea! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ byd sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane b?d4 postanowieniami
umoWy. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ byd korzystniejsze od okre^Ionych
w umowie.
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6. Warunki platno^ci: warunki platno^ci zostaly okre§lone we wzorze umowy.

7. lime informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwoSci skiadania ofert cz^^ciowych.

2) Zamawiaj^cy nie doijuszcza mozliwo^ci skiadania ofert wariantowych.

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

4) J?zyk post^powania.

Wyja^nia si?, iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zam6wienia publicznego

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

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktdra formuhije zasad? u^ywania j?zyka

polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku

polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tej^e ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wiasnych, zwyczajowo

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

pochodzenia towardw i using, norm wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

8. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca mo^e powierzvd wykonanie cz?^ci zamdwienia podwykonawcy.

2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp j:^da wskazania przez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm

podwvkonawcdw ("patrz: formularz oferty).

3) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwied na roboty budowlane, ktdre maj^ byd wykonane

w miejscu podlegaj^cym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy ^^da, aby przed
przyst^pieniem do wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile s^ jui; znane, podai nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaangai:owanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdiych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a talczie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,

ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyd realizacj? robdt budowlanych.
4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jefeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego

zasoby Wykonawca powoiywai si?, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust.l, w celu wykazania speiniania
warunkdw udziaiu w post?powaniu, Wykonawca jest obowi^any wykazad Zamawiaj^cemu, iQ proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym nii podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powoiywai si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia; w terminie do dnia 31.12.2018 r., z zastrzeiieniem postanowien wzoru umowy,
w tym §3 i §4 wzoru umowy.

Uwaea:

» opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej winno nast^pid bez zb?dnej zwioki, nie pdzniej jednak nit
w terminie do 5 dni licz^c od dnia zawarcia umowy (z wyj^tkiem dokumentacji powykonawczej);

» przedioiienie kosztorysu powykonawczego winno nast^pid wraz ze zgioszeniem gotowo^ci do odbioru robdt;
» przed dokonaniem protokolamego odbioru robdt budowlanych Wykonawca winien przeprowadzid testy
fixnkcjonalnosci systemdw instalacji klimatyzacji;

» opracowanie i dostarczenie projektu powykonawczego winno nast^pid nie pdzniej ni^ w nast?pnym dniu
roboczym po podpisanm protokohi odbioru robdt budowlanych;

» przeszkolenie wytypowanych pracownikdw Zamawiaj^cego z zakresu obshigi urz^dzeh i sterownikdw
na^ciennych winno nast^pid nie pdzniej niz w nast?pnym dniu roboczym po podpisaniu protokohi odbioru robdt
budowlanych;

5



Nr zain6wienia: 2S/pn/2018

» w ci^gu 3 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^any jest przedstawid Zamawiaj^cemu

dokument potwierdzaj^cy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okre^lonych we wzorze umowy.

Kwesti^ termindw i zasad wykonania zamdwienia szczegdtowo opisuje wzdr umowy.

2. Miejsce realizacji zamdwienia; ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

V. Warunki udziaiu w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust.l pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegad si? Wykonawcy, ktdrzy:

1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spebiiaj^ warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaiy one okre§lone przez Zamawiaj^cego w ogioszeniu

o zamdwieniu.

JV niniejszym postepowaniu stawia sie warunek udziaiu w postepowaniu dotyczqcy sytuacji finansowej oraz

warunek udziaiu dotyczqcy zdolnoSci zawodowej (posiadanie wymaganego doSwiadczenia).

Ad.l) Art. 22 ust.1 pkt I pzp - niepodleganie wvkluczeniu.

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

23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ o^wiadczenie o niepodleganiu

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, za^ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86'ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniei o^wiadczenie wskazane

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

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

udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przestppstwem skarbowym, zadosduczynienie

pieni?z3ie za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz

wspdlprac? z organami Scigania oraz podjpcie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

ktdre s§ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestfpstwom lub przest?pstwom skarbowym lub

nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,

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

zamdwienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

»Wykonawca, 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, wanmku udziahi
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiaj^cy moi;e wyklliczyd Wykonawc? na kaidym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunku udziaiu w postepowaniu okre^lonego przez

Zamawiaiacego w ogioszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ.

a) Art. 22 ust.lb pkt 2 dzp - warunek udziaiu w pOst?powaniu dotyczqcy sytuacji finansowej.

Wykonawca winien wykazad posiadanie Srodkdw fmansowych w wysoko^ci co najmniej 200.000,00 zlotych lub
zdolno^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 200.000,00 zlotych, w okresie nie wcze^niejszym nii
1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

W celu wykazania spehiienia warunku udziahi w post?powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca
sklada oiwiadczenie o spebiianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt I SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego

dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub lit.b SIWZ.
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b) Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv zdolno^ci zawodowei.

W celu wykazania spehiienia warunku udziahi w postepowaniu dotycz^cego zdolno^ci zawodowej (posiadania

wymaganego do^wiadczenia), a opisanego poni&j, Wykonawca skiada o^wiadczenie o spehiianiu ww. warunku

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

i lit.d SIWZ.

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolno^ci zawodowej (do^wiadczenia) polegaj^cy na naleiytym

wykonaniu nie wcze^nlej nii w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a Jewell okres

prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym pkresie przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej (zakonczonej)

polegaj^cej na wykonaniu (zainstalowaniu) systemu klimatyzacji VRFAHV o wartoSci nie mniejszej n\±

100.000,00 zt brutto, obejmujqca nie mniej niz 10 pomieszczed, w ktdrych zainstalowano ww. system

klimatyzacji.

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

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

wykonane, z zal^czeniem dowoddw okre^laj^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, sa referencje b^dz inne dokumenty wystawione

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

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - inne dokumenty.

Uwaga!

♦Podajac w formularzu wykaz robdt budowlanych rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca wskazuje przedmiot
roboty budowlanej zgodny ze zdefmiowanym powyiej.
♦ Podajac w formularzu wykaz robdt budowlanych wartoSd, Wykonawca wpisuje kwot? brutto w zlotych za
wykonana robot? budowlana-
♦ Podajac w formularzu wykaz robdt budowlanych dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesiac i rok
wykonania (zakonczenia) roboty budowlanej.
♦ Podajac w formularzu wykaz robdt budowlanych miejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres wykonania
roboty budowlanej.
♦ Podajac w formularzu wykaz robdt budowlanych podmiot, na rzecz ktdrego robota zostala wykonana,
Wykonawca podaje nazw? lub firm? oraz adres lub siedzib? tego podmiotu.
♦ Je^eli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwien bylby szerszy (np. obejmowalby
irmy rodzaj zamdwienia bad:^ inne roboty budowlane), Wykonawca winien wyodr^bnid i podad dane dotyczace
jedynie wykonanej roboty budowlanej zdefiniowanej powyzej. W przvpadku podawania warto^ci Wykonawca
winien wpisad zardwno kwote stanowiaca warto^d calego zamdwienia. iak i warto^d samei roboty budowlanej
zdefiniowanej powv^ei.

♦ Wykonanie ka^dej wykazanej roboty budowlanej (przynajnmiej 1) musi zostad po^wiadczone dowodem.
Wykonawca przedstawia zatem wykaz robdt budowlanych z zalaczeniem dowoddw okre^lajacych, ie roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnoSci informacji o tym, ze roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych si? o udzielenie zamdwienia:
a) wanmek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kaidy

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacy si? o udzielenie zamdwienia;
b) warunek udziahi w postepowaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ — wystarczy spelnienie

go wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegajacych si? o zamdwienie (jako suma posiadanych ^rodkdw
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finansowych lub zdolno^ci kredytowej), co oznacza, it warunek moie spelnid jeden z Wykonawcdw,

t^cznie dwdch lub kilku z nich albo i^cznie wszyscy Wykonawcy;

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

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

przynajmniej Jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane doSwiadczenie (brak mo^liwo^ci

sumowania zdolnofci zawodowej - doswiadczenia).

3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warmkow

udzialu w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz^sci,

polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

niezaleznie ad charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,

na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, it „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,

wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zasobach innego podmiotu/6w, udowodni Zamawiaj^cemu, te realizuj^c

zamdwienie b?dzie dysponowai niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/dw, w szczegdlno^ci przedstawiaj^c

zobowi^anie tego podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji

zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, te udost?pniane Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zasoby, pozwalaj^ na

wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udzialu w post?powaniu oraz

3) ZamawiaJ^cy zbada, z;e 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 podmiotu/dw, Wykonawca Jest zobowi^zany wskazad ten fakt

w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zasobach innych podmiotdw na zasadach okreSlonych w art. 22a pzp,

b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umoiliwiaj^cym nale^e wykonanie zamdwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw,
ZamawiaJ^cy ts^da wskazania w szczegdlno^ci:

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

b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

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

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

Informacje, o ktdrych mowa powy^iej pod lit.a)-d), winnv znaleid sie w zobowi^zaniu podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Znhnwiazanie nodmiotu. o ktdrvm mowa wvilei. Wykonawca zatacza do oferty.

Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego doswiadczenia (tu: zdolnoSci zawodowej),
Wykonawcy mog^ polegad na zdolnoSciach innych podmiotdw, JeSli podmioty te zrealizuj^ roboty budowlane lub
uslugi, do realizacji ktdrych te zdoboSci s^ wymagane.

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, Je^ieli zdolnoSci lub sytuacja fmansowa podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust. 1 pzp,
nie potwierdzaj^ spehiienia przez Wykonawc? warunku udzialu w post?powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ZamawiaJ^cy i^da, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez ZamawiaJ^cego:

a) zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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b) zobowi^zai si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?^ci zamdwienia, jeieli wykaie zdolno^ci lub

sytuacj? finansow^, o ktdrych mowa w art. 22a ust.l pzp.

Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry polega na sytuacji fmansowej iiinych podmiot6w/tu odpowiada

solidamie z podmiotem, ktdiy zobowi^at si? do udost?pnienia zasobdw, za szkod? poniesion^ przez

Zamawiaj^cego powstal^ wskutek nieudost?pnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudost?pnienie zasobdw nie

ponosi winy.

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

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

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

brak nodstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

1) aktualne na dzieb skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,

tj. tt Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziahi w post?powaniu w zakresie

dotycz^cym sytuacji fmansowej i zdolno^ci 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 powoluje si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunku udzialu
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa powyiej (por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).

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

2) zobowiqzanie innego podmiotu/6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby

realizacji zamdwienia (jezeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu/dw - patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

2. VV terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego ("www.nfz-katowice.pl)

informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekazie Zamawiaj^cemu o^wiadczenie Wykonawcy
o przynaleznoSci albo braku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt
23 pzp.

W przypadku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moi:e zloiyd wraz z oiwiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^ania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamdwienia.

Por. art. 24 ust.l 1 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw (...).

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

3. Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostala najwyiej oceniona,
do zloienia w wvznaczonvm. nie krdtszvm nii 5 dni. terminie aktualnych na dzieh zlo^ienia nast?puj^cych

dokumentdw:

a) informacja banku lub spdldzielczej kasy oszcz?dno§ciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokoSd
posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolnoiSd kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wcze^niejszym nii 1
miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ);
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b) informacja banku lub spbtdzielczej kasy oszczfdno^ciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysoko^d

posiadanych ^rodkdw finansowych lub zdolno5d kredytow^ podmiotu, na ktdrego sytuacji finansowej

Wykonawca polega, w okresie nie wcze^niejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert (jezeli

Wykonawca polega na.sytuacji finansowej innego podmiotu/podmiotdw).

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

do tego podmiotu.

»Jeteli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo^e zlotyd dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej

wymaganego przez Zamawiaj^cego, mo2;e zlo2y6 inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb potwierdza

spebiianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziafu w post^powaniu (art.26 ust. 2c pzp).

c) wykaz robdt budowlanych (formularz wykaz robdt budowlanych) wykonanych nie wcze^niej nii w okresie

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

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

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

ppkt 2 lit.b SIWZ), z zal^czeniem

d) dowoddw okre^laj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane naleiycie, w szczegdlno^ci informacji

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

czym dowodami, o ktdrych mowa, s^ referencje b^d± 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 uzyskad tych dokUmentbw - inne dokumenty.

4. W przvpadku wsndlneeo ubieeania si^ o zamowienie przez Wvkonawcdw:

1) o^wiadczenie, o ktbrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada ka^dy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. O^wiadczenie to winno potwierdzid spelnianie warunkdw udziahi
w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazidy z Wykonawcdw wykazuje

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

2) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kai:dy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?

0 udzielenie zamdwienia;

3) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub odpowiednio lit.b winien potwierdzid spelnianie warunku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie

zamdwienia (jako suma posiadanych ̂ rodkdw fmansowych lub zdolno^ci kredytowej), co oznacza, iz warunek

moze spebiid jeden z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy.

4) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.c i lit.d SIWZ, winny potwierdzid spelnianie warunku

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

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spebiid samodziebiie przynajmniej jeden

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

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

zawodowej - do^wiadczenia).

5. Forma o^wiadczen i dokumentdw.

Kwestie zwi^zane mi?dzy innymi z form^ o^wiadczen i dokumentdw reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju

z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...).

»0^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu dotycz^ce Wykonawcy i innych podmiotdw, na ktdrych

zdolno^ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach dkre^lonych w art. 22a pzp oraz dotycz^ce
podwykonawcdw, skladane s^ w oryginale.

»Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, inne nii, o^wiadczenia, o ktdrych mowa w §14 ust.l cyt.

rozporz^dzenia, skladane s^ w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodno^d z oryginalem.
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»Po^wiadczenia za zgodno^d z oiyginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach

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

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

Po^wiadczenie za zgodno^d z oryginaiem nast?puje w formie pisemnej.

»Zamawiaj4cy mo^e t^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw, o ktdrych

mowa w rozporz^dzeniu, innych niz o^wiadczenia, wyl^cznie wtedy, gdy zloiona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi w^tpliwo^ei co do jej prawdziwosci.

»Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym s^ skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.
»Uwaga! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia winni zal^czyd do oferty pehomocnictwo.
Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pebiomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu
0 udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia lunowy w sprawie
zamdwienia. Dokument pebiomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit.B SIWZ dla
pelnomocnictw.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? dost?pnotei o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5
1 §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okre§lonymi adresami intemetowymi
ogdlnodpst?pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? o^wiadczenia lub dokumenty.

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

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

Jeieli Wykonawca nie ztozyl oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oSwiadczed lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych do
przeprowadzenia post?powania, oswiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawierajq b}?dy lub budz^ wskazane
przez Zamawiaj^cego w^tpliwoSci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zioienia, uzupehiienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaSnied w terminie przez siebie wskazanym, chyba te mimo ich zloienia, uzupehiienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaSnied oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byioby uniewaiaiienie
post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zlo2yl wymaganych pebiomocnictw albo zloiyl wadliwe pebiomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlo2enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba z:e mimo ich zloienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byioby uniewatoienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zloi;enia wyjaSnied dotycz^cych oSwiadczed
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^any do zioienia oSwiadczed lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznoSci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiaj^cy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i ogdlnodost?pnych baz danych, w szczegdlnoSci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Zapisy pkt VI ppkt 5-7 SIWZ nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych
w niniejszym postfpowaniu.
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8. Art. 24aa dzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moie w niniejszym postfpowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nastfpnie zbadad, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

» Jeieli Wykonawca, o ktdrym mowa^ w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si§ od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy mo2;e zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziahi w post^powaniu wykonawca, ktdry zloiyl ofert? najwytej ocenion^
spo^rdd pozostalych ofert.

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

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

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobi^cie, za posrednictwem poslanca, faksu lub przy uiyciu ^rodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu ushig 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 zastrze2eniem, it oferta
winna zostad zlo2;ona pod rygorem niewa:znoSci w formie pisemnej, pebiomocnictwo winno zostad zloiione
z zachowaniem formy okreSloneJ w pkt X lit. B SIWZ (rdwniei w przypadku jego zloZenia w wyniku wezwania,
0 ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp), oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 oraz ust.3 pkt 2 pzp
winno zostad zlozone w formie pisemnej, zaS oSwiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moie i^dad zamawiaj^cy od
wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (rdwnie^ w przypadku ich zloiienia w wyniku wezwania,
o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przekazane
przy uzyciu Srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ushig
drog^ elektroniczn^, tj. poczty elektroniczn^ (e-mail), bqdz faksem, b^dz za poSrednictwem poslanca.

3. Jezieli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
poSrednictwem faksu lub przy uiyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 Swiadczeniu using drog^ elektroniczn^, tj. poczty elektronicznej (e-mail), kaida ze stron na i^danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

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

5. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd
skladane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj 208A.

6. Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczty elektroniczn^
(e-mail) winny byd kierowane na adres e-mail: zamowienianubiiczne@nfz-katowice.pI: 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 wyjaSnied
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^any udzielid wyjaSnied
niezwlocznie, jednak nie pdzniej ni^ na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jez:eli wartoSd zamdwienia
jest mniejsza nit kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
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. Je^ieli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nied, Zamawiaj^cy
moze udzielid wyja^nien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.
Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust.l
pzp.
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8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moie przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tre^d SIWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwoiania zebrania Wykonawcdw.

10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, je^ieli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzied 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:
Pani Ewa Adamaszek - Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych;
adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.

VIII. Wvmagania dotvezace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokoSci:
5.000,00 ztotych (slownie: pi?d tysifcy 00/100 zlotych).

2. Wykonawca mo2:e wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:
1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
is por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?toym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu naleiy wptacid przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:
BGKo/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

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

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej nii pieni?ina, Wykonawca obowi^zany jest zlo^d dokument
- wadium w kasie ̂ ll^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie moi:e wanmkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadnoSci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej treSci winien uwzgl?dniad
postanowienia art. 46 ust.4a oraz ust.5 pzp. Dokument swoj^ watooici^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^ania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzieh, w ktdrym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlo^enie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw ̂ rodkdw
pieni?toych na podany wy2;ej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

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

IX. Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moie przedhi^d termin zwiazania ofert^, z tym
ie Zamawiaj^cy mo^e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwrdcid si? do
Wykonawcdw o wyraienie zgody na przedluienie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedhiienie terminu zwi^ania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhizeniem okresu wamo^ci

wadium albo, jezeli nie jest to mo^liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedlu^ony okres zwiazania ofert^.
Jeieli przedluzenie terminu zwi^ania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
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wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

X. Qpis SDOsobu Drzvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypebiienie formularzy (w tym wzordw o^wiadezeb) w sposdb trwaly poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb^dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek czf^d
formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazaio si? zbyt male, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii

-  danego formularza w potrzebnej iloSci egzemplarzy oraz wypebiienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie dodatkowe,
a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje naleiy umie^cid w zal^czniku do danego formularza, sporz^dzonym
przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zioiienie oferty z wykorzystaniem wzordw
formularzy oraz innych zai^cznikdw skiadaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania formularzy,
Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad zmian meiytorycznych zapisdw znajduj^cych si? we wzorach
formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d kazdego z przedkiadanych w ofercie formularzy niezaletoie od tego, czy
formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. Je2;eli Wykonawca
przeksztaica formularz do formy edytowalnej, w szczegdbio^ci poprzez OCR, zobowi^zany jest dokladnie
przeczytad jego tre^d po przeksztalceniu oraz pordwnad j^ z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy z
powodu b}?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. b}?d6w w procesie OCR) tre^d oferty nie b?dzie
odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrzeieniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowa^nione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^zab o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie rejestrowym
(ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upebiomocnione - w takim przypadku oryginal
pelnomocnictwa (lub jego kopi? po^wiadczonq notarialnie/odpis notarialny) nale^y dol^czyd do oferty. Ofert?,
o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowa^iona do reprezentowania Wykonawcy. Oferta
podpisana przez osob? nieupowamion^ zostanie uznana za niewa^^.

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

i adresem Zamawiajgcego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziat Wojewddzki

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

Przetarg nieograniczony - Nr 25/pn/2018

MODERNIZACJA ̂I]\j^T^|ACJI
NIE OTWIERAC: PRZED; godz. 11.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomoe^ przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,
4e przesylka zawiera ofert? oraz wskazad numer postfpowania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno^ci
za nast?pstwa spowodowane brakiem wlaiciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

E. Zamawiajgcy prosi o wlozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZALi'VCZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 15 formularza oferty,
z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku o^wiadczeb lub za^wiadczeb skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce
taiemnice nrzedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
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CO do ktdrych Wykonawca zastrzegi, is, nie mog^ byd one udost^pnione innym uczestnikom post^powania,
Wykonawca powinien umie^cid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZALi^CZNIKI — TAJEMNICA
PRZEDSI^BIORSTWA" lub oznaczy6 je w inny widoczny spos6b.

Uwaga! Tajemnicf przedsi?biorstwa definiuje art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencj 1 (j .t.Dz.U.2018.419):

„Przez tajemnicf przedsi^biorstwa rozumie sif nieujawniom do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsi^biorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktorych przedsifbiorca podjql niezbfdne dzialania w celu zachowania ich poufnosci. "

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnic^ przedsifbiorstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeii Wykonawca, nie pdiniej nii w terminie
skiadania ofert, zastrzegl. ie nie mog^ by6 one udost^pniane oraz wvkazai. iz zastrzeione informacje stanowiq
tajemnicf przedsi^biorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86 ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca mo^e zto^6 tylko jedn^ ofert? na cale zamdwienie. Ofert? sklada si? w formie
pisemnej pod rygorem niewaiaioSci. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zlo^enie oferty w postaci elektronicznej.

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

H. Wykonawcy mog^ wsp6Inie ubiegad si? o udzielenie zam6wienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?
0 udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pebiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowid neinomoenika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo
do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien
odpowiadad zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oSwiadczen:

1) formularz oferty - nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
w ramce w pkt 1 formularza oferty naleiy podad cen? ostateczn^ oferty za
realizacj? calego zamdwienia;

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie ryczaltowe;

2) formularz opis przedmiotu - nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
zamdwienia zal^czyd do formularza oferty);

3) formularz opis

rdwnowaiaio^ci

4) formularz wykaz robdt

budowlanych

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

jeieli Wykonawca oferuje rozwi^zania rdwnowaine (patrz: pkt III pkt 3
SIWZ), nale:^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym
(formularz zal^czyd do formularza oferty);

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
skladany wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?
zal^czyd do formularza oferty);
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6) wz6r o^wiadczenia, o ktdrym -

mowa w art. 25a ust.l pkt 1

pzp

7) wzdr oSwiadczenia - grupa

kapitalowa

nale^y wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym
(o^wiadczenie zai^czyd do formularza oferty);

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlo^d
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferty naleiy zlo^d w siedzibie Zamawiaj^cego:

^I^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A (11 pi§tro),

w terminie do dnia do godziny 11.00.

2. Zamawiaj^cy niezwtocznie zwraca ofert?, ktdra zostala ztoz;ona po terminie.

3. Wykonawca moie, przed upiywem terminu do skladania ofert, zmienid lub wycofad ofert?.
4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ^.8.-4fl.-"20-18—• o godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokdj nr 206 (11 pi?tro).

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

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (frnny) oraz adresy wykonawcdw, a tak2e informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych
w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl)
informacje dotycz^ce:

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

XII. Qpis sposobu obliczenia cenv oferty

1. Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanowi wynagrodzenie ryczaltowe. Cena oferty winna
zawierad wszelkie koszty niezb?dne do wykonania zamdwienia, zgodnie ze wzorem umowy.

2. Cena netto dokumentacji projektowej podana w formularza kaikulacja cenowa - w poz.I tabeii, nie
moie przekroczyd 5% ceny oferty netto.

3. Wykonawca zobowi^zany b?dzie zrealizowad caloksztah prac wynikaj^cych z przedmiotu zamdwienia za cen?
oferty podan^ w pkt 1 formularza oferty uwzgl?dniaj^c^ wszystkie koszty zwi^zane z wykonaniem
zamdwienia. Wykonawca realizuj^c przyszl^ umow?, nie b?dzie mdgl domagad si? podwyfezenia
wynagrodzenia, nawet jedli w chwili zawarcia umowy nie moma bylo przewidzied rozmiam lub kosztdw prac.
Wynagrodzenie ryczaltowe umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym.

4. Wykonawca w formularzu kaikulacja cenowa oraz w pkt 1 formularza oferty - w zaletoo^ci od tego, czy
obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do kwot netto dolicza,
b^di odpowiednio nie dolicza, wartoSd 23% podatku VAT.
W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^ek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty
informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzor zalqczono do S1W2).
Jeieli zlo2:ono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i uslug, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i uslug, ktdry mialby obowi^zek rozliczyd zgodnie
z tymi przepisami.
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5. Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc^ podane z dokladno^ci^

do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, it ceny (warto^ci) nale2y zaokr^glad do pelnych

groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wyisze zaokr^gla si? do
1 grosza.

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

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

opisanych we wzorze umowy.

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

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?d4 przedstawione ponizej kryteria oceny ofert oraz nast?puj^cy

sposdb oceny ofert:

I. Cena - waga 60%

najni^za cena spoSrdd wszystkich ocenianyeh ofert

IloSd punktdw = x lOOpkt x 60%

cena ocenianej oferty

11. Okres gwarancii i rekoimi za wadv - wasa 20%

najkr6tszy zaoferowany okres gwarancji i r?kojnii za wady spoSrdd wszystkich ocenianyeh ofert

IloSd punkt6w = x lOOpkt x 20%

okres gwarancji i r?kojmi za wady zaoferowany w ocenianej ofercie

» Wykonawca w pkt 3 formularza oferty winien wskazad oferowany przez siebie okres gwarancji i r?kojmi za wady

przedmiotu zamdwienia, tj. 36 miesi?cy albo 48 miesi?cy albo 60 miesi?cy.

wJe&li Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?kojmi za wady diu&zy niz 60 miesi?cy, b?dzie nim zwi^zany, ale

do oceny w ramach kryterium II Zamawiaj^cy przyjmie okres wynosz^cy 60 miesi?cy.

»Jei;eli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?kojmi za wady krdtszy niz 36 miesi?cy, jego oferta zostanie

odrzuconajako nieodpowiadaj^catreici SIWZ.

» Je2:eli Wykonawca w sposdb jednoznaczny nie wskaze okresu gwarancji i r?kojmi za wady, przyjmuje si?,

iz Wykonawca oferuje okres 36-miesi?czny. Wykonawca winien o^wiadczyd, it akceptuje niniejsze.

IILKlasa efektvwno^ci energetvcznei - waga 20%

Podkrvterium IIIA. Klasa efektvwno^ci energetvcznei oferowanvch iediiostekzewnetrznvch przy chiodzeniu:

1) Klasa efektywno^ci energetycznej A (5,35 <SEER<5,60) 0,00 pkt
2) Klasa efektywno^ci energetycznej A+(6,38 <SEER<7,00) 12,00 pkt
3) Klasa efektywno^ci energetycznej A-H- (7,00 <SEER<8,50) 25,00 pkt
4) Klasa efektywno^ci energetycznej A+++ (SEER >8,50) 50,00 pkt

Podkrvterium IIIB. Klasa efektvwno'ici energetvcznei oferowanvch lednostekzewnetrznvch przy grzaniu;

1) Klasa efektywnodci energetycznej A (3,40 <SCOP<4,00) 0,00 pkt

2) Klasa efektywno^ci energetycznej A+ (4,00 <SCOP<4,60) 12,00 pkt

3) Klasa efektywno^ci energetycznej A++(4,60 <SCOP<5,10) 25,00 pkt
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4) Klasa efektywno^ci energetycznej A+++(SCOP>5,10) 50,00 pkt

»Wykonawca w formularzu opis przedmiptu zam6wienia winien podad klas? efektywno^ci energetycznej
oferowanych jednostek zewnptrznych - dotyczy klasy energetycznej przy chlodzeniu oraz grzaniu.

Niewskazanie klasy energetycznej b^dz niejednoznaczne wskazanie klasy energetycznej spowoduje, it oferta

w danym podkryterium otrzyma 0,00 pkt.

»Maksymalnie w kryterium III pferta mote otrzymad 100,00 pkt (suma punktdw uzyskanych w podkryteriach

III.A.-IILB.).

»Jei:eli kazda z ofert uzyska w kryterium III I^cznie tak^ sama liczbp (sump) punktdw, przyjmuje sip, iz katda

z nich jako najkorzystniejsza otrzymuje 100,00 pkt.

»Jezeli ̂ adna z ofert po zsumowaniu punktdw uzyskanych w poszczegdlnych podkryteriach nie uzyska l^cznie

100,00 pkt, przyjmuje sip, it oferta z najwy:isz4 liczb^ (sum^) uzyskanych punktdw otrzyma 100,00 pkt, zas

pozostale oferty z niz;sz^ punktacj^ zostan^ przeliczone proporcjonalnie.

»Liczba punktow otrzymana przez ofertp w kryterium III zostanie przeliczona przez wagp kryterium, tj. 20%.

»Punkty bpd^ liczone z dokladnoSci^ do dw6ch miejsc po przecinku przy uwzglpdnieniu zasady wyraionej w pkt

XII pkt 5 SIWZ.

»Ocena kohcowa oferty bpdzie sum^ ilo^ci punktdw uzyskanych w kryterium od I do III przy zastosowaniu

opisanych w kazdym kryterium wzordw matematycznych, czy zasad przyznawania punktdw.

XrV. Informacie o formalno^ciach. iakie powinnv zostad dopelnione do wvborze oferty w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwienia publiczriego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest waina, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwieh publicznych, spelnia
wymagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsza na podstawie kryterium
oceny ofert okre^lonego w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umowp w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrzezieniem
art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust. I pkt 2 pzp.

Forntf przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzglfdnieniu przepisdw przejiciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwieA
publicznych orazniektdiych innych ustaw (DZ.IJ.20I6.I020).

3. Zamawiaj^cy mots zawrzed umowp przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. I pzp, jezeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zIoi;ono tylko jedn^ ofertp lub
b) w postppowaniu o udzielenie zamdwienia o wartoSci mniejszej ni^ kwoty okre^lone w przepisach

wydanych na podstawie art. II ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynno^ci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nastppslwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie kohcz^ce postppowanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pi^mie odrpbnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy moze wyrazid zgodp na
podpisanie umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ datp zawarcia umowy. Najpdiniej
w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy Wykonawca zobowi^any jest wnie^d zabezpieczenie
naleiytego wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla sip .od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moz;e
wybrad ofertp najkorzysmiejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewazmienia postppowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. I pzp.
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XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

1.

2.

a)

b)

c)

d)

e)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy is^da pd Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia

zabezpieczenia nalei^ego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko^d zabezpieczenia

wynosi 10% ceny oferty.

Zabezpieczenie moie zostad wniesione wediug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastppuj^cych

formach:

pieni^dzu,

porpczeniach bankowych lub porpczeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,

ze zobowi^nie kasy jest zawsze zobowi^aniem pienip:znym;

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsipbiorczoSci.

Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly sip na rachunku Zamawiaj^cego

najpdiniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003

7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mipdzynarodowych podaje sip: SWIFT, ̂.: „GOSKPLPW oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1,40-043 Katowice.

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

jest zloiyd stosowny dokument w kasie l^l^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV piptro, pokdj
nr 410, najpd^iej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

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

Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie mo:ze warunkowad
wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadno^pi ii^dania wyplaty przez wystawcp
dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalny.
W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostad
pozbawiony moiliwoSci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,
je^;eli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie wamo^ci zabezpieczenia (jei:eli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waiaio^ci dokumentu).

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

Zasady zwi^ane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia, okre^la wzdr umowy oraz art. 151
ust.1 pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wzdr umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy zal^czony do
SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^nia Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamdwienia.
Integrahii czpScii przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufiio^ci w NFZ
stanowiica zalicznik nr 3 do umowy.

Wykonawcy wystppuj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponoszq solidami odpowiedzialnoSd za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

2.

3.
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XVIL Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie

zam6wienia

1. Srodki ochrony prawnej przysiuguj^ na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, Jewell

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

naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu

oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguj^ rdwnie^: organizacjom wpisanym na list?,

o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie przyshaguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoM Zamawiaj^cego podj?tej

w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno^ci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowiqzany

na podstawie ustawy.

5. Jezeli warto^d zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynno^ci:

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

2) okreSlenia warunkdw udziahi w post?powaniu;

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

4) odrzucenia oferty odwoluj^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzysmiejszej oferty.

6. Odwolanie powinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?

niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre^lad ̂ i^danie oraz wskazywad

okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

8. Odwoluj^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

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

9. Wykonawca lub uczesmik konkursu moiie w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad

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

do ktdrej jest on zobowi^any na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180

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

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

czynnosci. Na czynnosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrzezeniem art.

180 ust. 2 pzp.

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

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczesmikom post?powania odwolawczego

przyshiguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jeiieli przepisy

niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

12. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.

Skarg? wnosi si? za po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,

przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placdwce pocztowej operatora

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

13. 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? moi;e wnie^6 takze Prezes

Urz?du Zamdwieh Publicznych. Prezes Urz?du mo^e takze przyst^pid do tocz^cego si? post?powania. Do
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czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzfdu stosuje si? odpowiednib przepisy o prokuratorze ustawv

z dnia 17 listopada 1964 r. - kodeks post?powania cywilnego o prol^ratorze.
14. Szczegdiowe zasady zwi^zane ze ^rodkami ochrony prawnej reguliij^ przepisy ustawy Prawo zamdwieA

publicznych.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej tub nieczytelnej nale^ fakt ten

natychmiast zgtosid Zamawiaj^cemu.
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Fitma:

formularz oferty

Narodowy Fundusz Zdtowia
Sl^skd Oddzial Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: /jeieli dotyczy/

CEIDG: /jeieli dotyczy/

Numer REGON: /jeieli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

strona www: (jezeli jest), telefon: .. fax:

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktoty Zamawiaj^cy b^dzie mogt zwrocic wadium:

. /dotyczy wadium wniesionego wpieni^dzu/

1. W nawi^zatuu do ogioszenia o przetargu nieograniczonym majq^cym za przedmiot zaprojektpwanie
i wykonanie roboty budowlanej polegaj^cej na modemizacji instalacji klimatyzacji na IV
kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 — budynek A, oferujemy
wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ calego zamowienia zgodnie ze Specyfikacj^
Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^ oferty:

cena netto zt -H wartosc 23%podatku VAT =

zl brutto (cena brutto).

zgodnie z formularzem kalkulacja cenowa.

UWAGA!

Wykonawca nie dolicza do ceny oferty podatku VAT, ieizeli obowiifzek podatkowy spoczywa na
Zamawiai^cym -patrz pkt XII pkt 4 SIWZ oraz wzor informacji. o ktorej mowa w art. 91 Ust. 3a pzp.
W takiei sytuacii centf ofetowan^ przez Wvkonawce b(^dzie cena wskazana iako netto. czylibezpodatku
ad towardwi ustug'. Ninieisze dotyciX Tdwniez fortnularza kalkulacia cenowa.
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2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonac zamowienie w terminie do dnia 31.12.2018 t.,

z zastrzezeniem postanowien wzoru umowy, w tym §3 i §4 wzoru umowy.

Kwesti? terminow i zasad wykonania zamowienia szczegoiowo opisuje wzor umowy.

Oswiadczamy, iz akceptujemy pozostaie terminy wynikaj^ce ze wzom umowy.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy gwarancji oraz r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia na warunkach

okreslonych we wzorze umowy. W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia, w calym okresie

jej trwania, Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplatnego serwisowania zainstalowanej klimatyzacji.

Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia*:

A) 36 - miesi^cznej gwarancji i r^kojmi za wady □
B) 48 - miesi^cznej gwarancji i r^kojmi za wady □
C) 60 - miesi^cznej gwarancji i r^kojmi za wady □

* Wykonawca winien wskazac oferowany przez siebie okres gwarancji i r^kojmi za wady poprzez
zaznaczenie powyzej wybtanej opcji (zaznaczenie — wybor jednego okienka): alba A) alba B) alba C).
Jezeli Wykonawca w sposob jednoznaczny nie wskaze okresu gwarancji i r^kojmi za wady, przyjmuje
si^, iz Wykonawca oferuje okres 36-miesi^czny. Wykonawca oswiadcza, ii akceptuje niniejsze. Patrz
pktxnisiwz.

Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dma podpisania protokoiu odbioru robot
budowlanych, konczy zas wraz z uplywem zaoferowanego przez WykonaWc? okresu gwarancji i r?kojmi za wady
licz^c od dnia podpisania protokoiu koncowego.

4.

5.

6.

7.

8.

Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okre£one we wzorze umowy.
Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejszq, ofert^ przez okres 30 dni. Bieg zwi^ania ofert^
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.
Oswiadczamy, ze zapoznaUsmy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zdobyUsmy
informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.
Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem
Umowy o zachowaniu poufhosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si?
w przypadku wybom naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.
Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz?sci
zamowienia*:

Lp. Czesc zamowienia Firma Podwykonawcy

* wypelnic tylko w przypadku zamiani wykonywania zamowienia z udzialem podwykonawcy/6w wskazuj^c
cz?sc zamowienia, ktdrej wykonanie Wykonawca zamietza powierzyc podwykonawcy oraz firm?
podwykonawcy/6w.
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9. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac/nie b^dziemy polegac** ria
zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym sytuacji finansowej (posiadanie srodkow

finansowych lub zdolnosci kredytowej).

10. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac**
na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadanie
doswiadczenia).

** niepotrzebne skredlid W przypadku polegania na zdolnoici zawodowej bqdiz na sytuacji Bnansowej innego

podmiotu/ow Wykonawca udowodru, iz-reaUzujqc zamowienie b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tego

podmiotu/dw, w szczegdlnodci przedsiawiajqc zobowiqzanie tego podmiotu/ow do oddania hiu do dyspozycji
niezb^dnych zasobowna potizeby reaiizacji zamowienia,

11. Zobowi^zujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej

w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

12. Oswiadczam, ie wypelnilem obowi^ki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art 14 RODO* wobec

osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si?

o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post^powaniu.**

♦rozporz^dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^ku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych lub zachodzi wyl^czenie stosowania
obowiazkii informacyjnego, stosownie do art 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. nale:^ wykreSlid
treSd oswiadczenia albo wpisad NIE DOTYCZY.

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

1) KRS □

2) CEIDG □
3) pelnomocnictwa □

zai^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.
*zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowaznione (upetndmocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post^powahiu:

/imi? i nazwisko/ /podstawa upowaizniema do reprezentowania Wykonawcy/

14. Oswiadczamy, iz naleiymy/nie naletsymy* do grupy malych lub srednicb przedsi^biotstw.
* niepotrzebne skreslic

Dejinigi maiego ora^ sredniego prt^edsi^biorty, a tak^ mkropr^dsi^hiorQi t(amera ustawa dnia 06.03.2018 r. Prawo pr^dsiibionow
(Ds;. U. 2018.646). Zgodnie ^ art. 7 ust. 1 pkt 1-pkt 3 ryt. ustawy uipgte w ustawie okresknia ospiaes^ajci:
1) mikroprzedsi^biorca - prs^edsiibiorci, ktory w co najmnkj jednym roku ^ dwoch ostatnich lat obrotowych spetniai Icicvpiie nast(puj<ice
rvarunki:

udnial srednjprocs^ie mniej nii(^ 10 pracmniko^ oras^
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b) osicigncii roc^j ohrot netto spn^eda^ towarow, uyrobow i ustug ora^ ̂  operagifinansowych nieprv;ekracv^jcyy rdivnoivartosci n> v^otych 2
milionow euro, tub sumy aktywow jego bilansu spor^d^nego na koniec jednego ̂  tycb lat nie pr^krocvyly romowartosci w v^ok/ch 2 milionow
euro;

2) maty przedsi^biorca - piyedsi^biorc^, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych spelnial Icy^ie nast^ujuce
warunki:

a) eyitrudniat srednioroc^ie mniej m\ 50 pracoivnikow ora^
b) osicigncii rocspy obrot netto spiyedaiy towarow, wyrobow i usiug ora;^ ̂  operagi fmansowych nieprsiekracyajcuy rownowartosci w s^otych 10
miiionow euro, iub suny aktywoiv jego biiansu sporspdvpnego na koniec jednego ̂  tych iat nie prgekroccyly rownowartosci w vjotych 10 miiionow
euro - i ktory nie jest mikroprvpdsiqbiorcc^
3) sredni przedsi^biorca - pryedsi^biorc^, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich iat obrotowych spelniai Icics^ie nast^ujcyce
warunki;

a) sptmdnicii srednioroccpie mniej ni^ 250pracownikow orast_
b) osicfgncii rocrpy obrot netto sy sprtyda^ towarow, wyrobow i usiug ora^ ̂  operagi fmansonych nieprgekractpjcicy rownowartosci w ;(totych 50
miiionow euro, iub sumy aktywow jego biiansu porspdtpnego na koniec jednego ̂  tych iat nie prrykrocvyly rownowartosci w sjotych 43 miiionow
euro

- i ktory nie jest mikroprpdsiibiorc<i ani matym prrydsi^biorcci.

15. Zal'^icznikami do niniejszego formularza oferty nast^puj^ce wypefnione fotmulatze/

oswiadczeiiia/dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a p2p

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

3) formxilarz opis przedmiotu zamowienia

4) formularz opis rownowaznosci - jezeli dotyczy

5) formvJarz kalkulacja cenowa

6) pisemne zobowiqzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobow na potrzeby

realizacji zatnowienia — jezeli dotyczy

7) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal iub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)
- jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

8) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

- oswiadczenie a przynaletznosci alba braku przynaletznosci do tej same) grupy kapitatowej

Wykonawca sktada w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o ktorej mowa wart. 86 ust.5pzp

na stronie intemetowej www.nfz-katowice.pl

Uwaga!

- informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczfdnosciowo-kredytowej oraz

- formularz wykaz robot budowlanych wraz z dowodami,

sktadane sq na wezwanie Zamawiajqcego, o ktorym mowa w art. 26 ust.2pzp (patrz: SIWZ)

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

u
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.

1) Przedmiot zamowienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegaj^cej na

modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy

uk Kossutha 13 - budynek A, zgodnie z zasadami okre^Ionymi w niniejszej SIWZ.

Zakres prac w ramach przedmiotu zamowienia zostal okreslonv w PFU. Zakres ten obeimuie:

- wykonanie dokumentacji projektowej;

- przygotowanie i zabezpieczenie miejsc demontazu istniej^cych urz^dzen w pomieszczeniach biurowych IV

pi^tra oraz na poddaszu budynku;

- demontaz jednostek wewn^trznych w pokojach oraz jednostek zewn?trznych na poddaszu;

- demontaz w niezb?dnym zakresie sufitow podwieszanych;

- dostarczenie i montaz nowych urzqdzen;

- niezb?dne modyfikacje instalacji gazowej, cieczowej, odprowadzenia skroplin i elektrycznej zwi^anej

z podi^czeniem nowych urzqdzeh;

- wykonanie odpowiednich prob cisnieniowych, uruchomieh instalacji, testow systemu, pomiarow

srodowiska w poszczegolnych pomieszczeniach biurowych, uruchomienie systemu;

- ponowny montaz sufitow podwieszanych wraz z szeregiem prac budowlanych jak np. poprawki

powierzchni przegrod budowlanych wraz z malowaniem;

- przeszkolenie wytypowanych pracownikow Zamawiajqcego z zakresu obshigi urz^dzeh i sterownikow
nasciennych.

Na opis przedmiotu zamowienia sklada si^:

a) formularz opis przedmiotu zamowienia,

b) Program funkcjonalno-uzytkowy autorstwa mgr inz. arch. Pawla Szarahca, zwany dalej „programem

funkcjonalno-uzytkowym", „Programem" lub „PFU".

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si^ z Prograraem funkcjonalnoTUzytkowym oraz akceptuje go.
Program fimkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktorym podaje si^ przeznaczenie
ukohczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne,

materialowe i funkcjonalne.

UWAGA!

»Wykonawca skladajqc ofert? nie jest zobligowany zal^czyc do.oferty Program, o ktorym mowa powyzej.
»W przypadku sprzecznosci, roznic merytorycznych pomi^dzy tresciq PFU a tresci^ pozostalej cz?sci SIWZ,

przes^dzaj^ zapisy pozostalej cz?sci SIWZ.

UWAGA!

Wykonawca winien uwzgl^dnic przygotowuj^c ofert^, iz transport jednostek zewn^trznych

klimatyzacji (agregatow chtodniczych) na poddasze z V pi^tra jest mozliwy przez otwor

technologiczny o wymiarach 127 cm x 90 cm. Patrz: strona 12 PFU, pkt 2.3.2.5. - wymiary jedndstki

zewn^trznej. Jednostki zewn(^trzne (agregaty freonowe) zainstalowane b^d^ na poddaszu technicznym.

Budynek posiada dach o konstrukcji lukowej, diatego ograniczona jest wysokosc jednostek
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zewnftrznych, celem zmieszczenia ich pod dachem oraz swobodnego wyrzutu powietrza (Patrz: str. 12

PFU, pkt 2.3,2.5.).

W ramach prac proiektowvch Wykonawca zobowi^zuje si? do opracowania i dostarczenia dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowianych oraz innych dokumentow
wyspecyfikowanych ponizej, zwanych dalej l^cznie „dokumentacj^ projektow^" b^dz „dokumentami
projektowymi", tj.:

a) projektu budowlanego i projektu wykonawczego (sporzqdzone jako jedno opracowanie) instalacji
klimatyzacji;

b) przedmiaru robot;

c) informacji dotycz^cej BIOZ (bezpieczenstwo i ochrona zdrowia) wynikaj^cej z charakteru prac na

istniejqcym uzytkowanym obiekcie;

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowianych;

e) kosztorysu inwestorskiego szczegolowego (zwany dalej takze kosztorysem inwestorskim);
f) kosztorysu powykonawczego;

g) projektu powykonawczego;

h) projektdw, pozwoleh, uzgodnieh i opinii, jesli b^dq wymagane odr?bnymi przepisami.

2) Wykonawca zobowi^je si? uwzgl?dnic w dokumentacji projektowej wymog, iz sterowniki winny
zostac zaprojektowane na wysokosci przystosowanej dla osob niepelnosprawnych, w tym

poruszaj^cych si? na wozkach inwalidzkich.

3) Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania zamowienia zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^
w zamowieniu nr 25/pn/2018, w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie

z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowi^zuj^cych

norm odnosz^cych si? do przedmiotu zamowienia.

4) Wykonawca zobowi^zuje si? pehiic nadzor autorski nad wykonywanymi robotami budowlanymi
w calym okresie realizacji zamowienia.

5) Wykonawca wyraza zgod? na przeniesienie autorskich praw maj^tkowych do dokumentacji projektowej
na zasadach opisanych we wzorze umowy.

6) Wykonawca oswiadcza, iz b?dzie dysponowal w dniu zawarcia umowy co najmniej jedn^ osob^
mog^c^ wykonywac samodzielne flinkcje techniczne w budownictwie, posiadaj^c^ uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoci^gowych i kanalizacyjnych (wydane przez podmiot uprawniony
przepisami prawa do wydawania ww. uprawnieh) do nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora to
osoba pehiic b?dzie flinkcj? kierownika budowy.

Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych wymagane
uprawnienia zarowno w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, jak i wykonania robot
budowianych, w tym przy udziale osoby/osob z uprawnieniami projektowymi, z uprawnieniami
w zakresie eksploatacji urz^dzeh, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz przy udziale osob
z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzeh, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy
zachowaniu warunkow wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa,
w tym rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 19.01.2016 r. w sprawie sprawozdah dotycz^cych
substanc^i zubozaj^cych warst^ ozonow^ lub fluorowanych gazow cieplamianych (Dz.U. 2016,
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poz.88), rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.01.2016 r. w sprawie sprawdzania pod wzgl^dem

wyciekow urzqdzen chtodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepia oraz systemow ochrony

przeciwpozarowej zawierajqcych substancje kontrolowane (Dz.U. 2016, poz.89).

7) Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje si?, iz dostarczone i zainstalowane przez Wykonawc? urz^dzenia

klimatyzacyjne b?d^ mialy klas? energetyczn^ co najmniej na poziomie „A".

8) Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje si?, iz wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz

inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?d4 fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni

wartosciowe, zgodne z wymogami opisanymi we wzorze umowy.

9) Wykonawca zobowiqzuje si? przeszkolic wytypowanych pracownikow Zamawiaj^cego (nie wi?cej niz

4 osoby) z zakresu obslugi urz^dzen i sterownikow nasciennych nie pozniej niz w nast?pnym dniu
roboczym po podpisaniu protokohi odbioru robot budowlanych.

10) W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia, w calym okresie jej trwania, Wykonawca

zobowi^zuje si? do bezplatnego serwisowania zainstalowanej w wyniku wykonania przedmiotu

niniejszego zamowienia klimatyzacji, na warunkach opisanych we wzorze umowy.

11) Najpozniej w dniu podpisania protokohi odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^je si?

przekazac Zamawiaj^cemu wszelkie dokumenty techniczno-ruchowe niezb?dne do prawidiowego

uzytkowania urz^dzeh (lub instalacji), w tym wszelkie instrukcje uzytkowe oraz instrukcje obshigi.

12) Materialy rozbiorkowe takie jak urz^dzenia i instalacje demontowanej (dotychczasowej) klimatyzacji

rv pi?tra budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, w tym rowniez odzyskany czynnik

chlodniczy, Wykonawca zobowi^je si? pozostawic u Zamawiaj^cego zmagazynowany

w zdemontowanych jednostkach centralnych (agregatach chtodniczych). Pozostale materialy

rozbiorkowe Wykonawca w ramach wynagrodzenia calkowitego umowy zobowi^je si? wywiezc

i zutylizowac zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zobowi^zuje

si? przedlozyc Zamawiajqcemu dokument/y potwierdzaj^cy dokonanie utylizacji wymagany zgodnie

z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami.

13) W ci^gu 3 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^any jest przedstawic

Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach
okreslonych we wzorze umowy.

14) Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznotoi od tego, czy dana
osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu Gednej

z osob wskazanych w umowie) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamdwienia

(umowy) czynnotoi, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

o prac?, b?d^ zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie

realizacji umowy. Oswiadczenie (kompletne oswiadczenie) winrio zawierac rowniez imi? i nazwisko
osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^
osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?, dokladne okreSlenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie,
dat? zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.
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Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rpzumieniu kodeksu pracy, rozumie

si? wszystkie czynnosci fizycZne, tj. prace budowlane, prace instaiacyjne, prace elektryczne, opisane w PFU

(w tym prace demontazowe, montazpwe, modyfikacja instalacji, przeszkolenie pracownikow), a takze

w dokumentacji prpjektowej, wykonywane bezposrednio przez pracownikow fizycznych uczestnicz^cych

po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robot budowlanych (ushig) obj?tych

przedmiotem zamowienia, z wyi^czeniem czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

Niniejszy obowi^ek nie dotyczy zatem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, inne osoby

petni^ce samodzielne fiinkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane, osoby z uprawnieniami do projektowania (dokumentacja projektowa, osoby pelni^ce nadzor

autorski, osoby z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,

a takze nie obejmuje przypadkow osobistego swiadczenia przez przedsipbiorc? prowadz^cego 1-osobow^

dziatalnosc gospodarcz^.

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

zamowien publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszego zamowienia

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

15) Wykonawca oswiadcza, iz zobowi^zuje si? wykonac zamowienie na warunkach i zgodnie zwzorem
umowy.

II. Wykonawca jako tresc oferty winien podac ponizej nazw? producenta oferowanego systemu
klimatyzacji, a takze model oferowanych jednostek zewn?trznych i wewn?trznych:

Oswiadczamy, iz oferujemy system klimatyzacji:

Nazwa producenta oferowanego systemu klimatyzacji:

Model oferowanych jednostek zewn?trznych:

Model oferowanych jednostek wewn?trznych:

UWAGA! Pfzez „model" rozumie si? oznaczenie katalogowe jednostki

odpowiednio zewn?tfznej i wewn?trznej, stosowane przez producenta.
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in. Ponizej Wykonawca podaje Idas^ energetyczn^ oferowanych urz^dzen:''

*nalezy wskazad klas? energetyczh

chlodzenia oraz dia grzania poprze

okienka. Niewskazanie klasy energi

ii; bferta w danym podkryterium (w

q (tj. klasf efektywno^ci energetycznej) jednostek zewn^trznych dla

k wybranie jednej z moiiliwo^ci, tj. poprzez zaznaczenie (^b6r) jednego

(itycznej b^dz niejednoznaczne wskazanie klasy energetycznej spowoduje,

III kryterium oceny ofert) otrzyma 0,00 pkt.

Klasa efektvwno^ci energetycznej oferowanych jednostek zewnetrznvch nrzv chlodzeniu:

1) Klasa efektywno^ci energetyc;mej A (5,35 <SEER<5,60)

2) Klasa efektywno^ci energetyc;mej A+ (6,38 <SEER<7,00)

3) Klasa efektywno^ci energetyc;aiej A++ (7,00 <SEER<8,50)

4) Klasa efektywno^ci energetycimej A+++ (SEER >8,50)

Klasa efektvwno^ci energetycznej oft rowanvch jednostek zewnetrznvch nrzv grzaniu:

1) Klasa efektywnosci energetyc:

2) Klasa efektywnosci energetyc:

3) Klasa efektywnoSci energetyc:

4) Klasa efektywnoSci energetyc:

i

□

□

□

□

nej A (3,40 <SCOP<4,00) □
mej A+ (4,00 <SCOP<4,60) □

:mej A++(4,60<SCOP<5,10) . □
imej A+++(SCOP>5,10) D

Imi§ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

Data podpis/y
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opis r6wnowa:^nosci

Rozwi^zania rtwnowaine. Patrz pkt III pkt 3 SIWZ

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

2) Opis pferowanego rozwi^zania rownowaznego:

Uwaga: Formularz opis rownowaznosci nalezy wypelnic i podpisac w przypadku oferowania rozwiazan
rownowaznych. Niewypelnienie b^dz niezal^czenie do oferty fprmularza opis rownowaznosci ozhacza,
iz Wykonawca oferuje normy (rozwiEtzania) zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

Imi? i nazwisko upetnomocnionego przedstawidela/li Wykonawcy:

Data

podpis/y

u
u

/
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KALKULACTA CENOWA

A B c D E*

Lp. Element kalkulacji cenowej Ilosc Cena netto

w zfotych
Cena btutto

w ziotych

(tj. cena netto
z kolumny D
powi^kszona
o 23% podatek

VAT)
1 opracpwanie i dostarczenie dokumentacji

projektowej (koszt dokumentacji
projektowej, w tym rowniez dokumentacji
powykonawczej, obejmuje koszty
wszeUsich prac projektowych niezb^dnych
do wykonania zamowienia)

Ikpl.

2 wykonanie robot budowlanych
(tj. wszystkich robot, prac, czynnosci,
dostaw, uslug, w tym nadzor autorski,
przeprowadzenie szkolenia)

Ikpl.

Razem:

UWAGA!

Cena netto za dokumentacj^ projektow^ w poz.l tabeli nie moze przektoczyc 5% ceny

ofetty netto.

*Wykonawca nie wypetnia kolumny E tabeli, jezeli sMada ofert?, ktorej wybor prowadzi

do powstania u Zamawiaj^cego obowiq.zku podatkowego zgodnie z ptzepisami

o pbdatku od towarow i ustug. Pattz: pkt XII ppkt 4 SIWZ otaz pkt 1 formulatza ofetty.

' Cena ofetty jest ceni^ ryczaltowit.

Imif i nazwisko upetnomocnionegd ptzedstawiciela/li Wykonawcy:

data,

podpis/y

A
/



Nr zamowienia: 25/pn/2018 formularz wykaz robot budowianych

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA!

Wypetniajqc niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 llt.b SIWZ.

Przynajmniej 1 (jedna) robota budowlana (zakohczona) polegaj^ca na wykonaniu (zainstalowaniu) systemu klimatyzacjl

VRFA/RV o wartosci nie mniejszej niz 100.000,00 zt brutto, obejmujqca nie mniej niz 10 pomieszczeh, w ktorych

zainstalowano ww. system klimatyzacji.

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

Wykonawca przedstawia zatem wykaz robot budowianych z zatqczeniem dowodow okreslaj^cych, ze roboty budowlane

zostaty wykonane nalezycle, w szczegolnosci informacji o tym, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z przeplsami prawa

budowlanego I prawidtowo ukohczone.

Lp. Rodzaj roboty
budowianej

Wartosc roboty
budowianej

w ztotych brutto

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

miesiqc 1 rok wykonania
(zakonczenia) roboty

budowianej

Miejsce wykonania roboty
budowianej

- adres wykonania roboty
budowianej

Podmlot, na rzecz ktorego
robota zostata wykonana

1
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Oswiadczam, iz wykazana przeze mnie robota budowlana polegaj^ca na wykonaniu (zainstalowaniu) systemu klimatyzacji

VRFA/RV o wartosci nie mniejszej niz 100.000,00 zt brutto, obejmowata nie mniej niz 10 pomieszczen, w ktorych zainstalowano

ww. system klimatyzacji.

Wraz z ninieiszym formularzem Wykonawca sMstda. dowody. o ktorych mowa wpkt VIpkt 3Iit.d SIWZ.

Formularz wraz z dowodami sMadany jest na wezwanie Zamawiajqcego w teaninie i na zasadach opisanych

wSIWZ.

Imi^ i nazwisko upefnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

Data,

podpis/y



Nr zam6wienia; 25/pn/2018 wz6r informacji, o ktdrej 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 Zamawiajgcego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazuj?

ponizej:

nazw^ (rodzaj) towaru lub ustugl, ktorych dostawa lub swiadczenie b^dzie

prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug:

a)

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

cena netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii zhzono ofertq, ktdrej wybor prowadzHby do powstania
u zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug,
zamawiajgcy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i ustug, idory miatby obowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami, Wykonawca, sktadajpc ofertq,
informuje zamawiajgcego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowi^zku podatkowego, wskazujgc nazwg (rodzaj) towaru iub ustugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siq, iz obowigzek doiiczania wartosci podatku VAT ptaconego przez
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) cigzy na Zamawiajqcym w przypadku, np.:
- wewn^trzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zat^czniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i ustug objgte
mechanizmem odwrdconego obcigzenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow oraz
komputerdw przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, iaptopy, a takze urzgdzenia wystqpujgce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu ustug iub importu towardw, z ktdrymi wigze sip anaiogiczny obowiqzek doiiczenia przez
Zamawiaj^cegoprzypordwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Iml^ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

J



Nr zamowienia: 25/pn/2018 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Narwa /Firma:

Adres:

Na potrzeby p6st?powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. zapfojektowatiie i wykonaiiie

foboty biidowlanej polegaj^cej na modemizacji instalacji Mimatyzacji na IV kondygnacji

budynku biutowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 — budynek A, prowadzonego przez

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^.ski Oddziai Wojewodzki,

oswiadczam, CO nast^puje.

I. O^Y^^IADCZENIE DOTYCZ^CE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym

dotycz^cym Wykonawcy:

A. Oswiadczam, ±e nie podlegam wykluczeniu z post^pqwania na podstawie att. 24 ust. 1 pkt 12-23

ustawy Prawo zamowien publicznych,.

B. Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post?powania na

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majucci ̂ ^astosmdnie podstawi

uykluc;(eniasposrddwjmienionych w qrt. 24. ust. 1 pkt 12-23 ustawy Psp).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki s^
wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodmc naprawienie szkody wyrz^dzonej
przest^pstwem liib przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynieme pieni^zne za doznan^, krzywdg lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspplprac? z organami scigama
oraz podj^de konkremych srodkdw.tech'nicZnych, organizacyjnych i kadroyych, ktore sq, odpowiedme dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp hie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem

./I'



Nr zamowienia: 25/pn/2018 wzor oswiadczenia, o ktprym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzieleme zamowienia oraz

nie upiyn^i okreslony w tym wyroku okres obowi^ywania tego zakazu.

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwitizku z podstaw^ wykluczenia,

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

zamowien publicznych, podj^iem nast?puj^ce srodki naprawcze:

2)

a) Oswiadczam, iz speiniam warunek udziaiu w post?powaniu okreslony. przez Zamawiaj^cego

w pkt V pkt 1 ppkt 2 Kta SIWZ, tj. dotycz^cy sytuacji finansowej (posiadanie srodkow finansowych
lub zdolnosci kredytowej).

Uwaga! Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy sytuacji finansowej polegaj^cy na wykazaniu

■posiadania srodkow finansowych w wysokosci co najmniej 200.000,00 zlotych lub zdolnosci kredytowej
na poziomie nie mniejszym niz 200.000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed
upiywem terminu skladania ofert.

b) Oswiadczam, ii speiniam warunek udziaiu w post?powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 Ut.b SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego
doswiadczenia).

Uwaga! Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) polegaj^cy
na nalezytym wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed upiywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalriosci jest ktotszy - w tym okresie przjmajmniej.l (jednej) roboty
budowlanej (zakonczonej) polegaj^cej na wykonaniu (zainstalowaniu) systemu kliinatyzacji VRF/VR.V
o wartosci nie mniejszej niz 100.000,00 zl brutto, obejmuj^ca nie mniej niz 10 pomieszczen, w ktorych
z^stalowano ww. system klimatyzacji.

Szczegoly dotyczq^ce warunkow udziaiu w post?powaniu opisuje SIWZ.

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU. NA KT6REG0 ZASOBY POWOLUJE Slfi!
WYKONAWCA *

♦jezeli dotyczy

1) Oswiadczam, ie w celu wykazania spelniania warunku udziaiu w post?powaniu okreslonego
przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lita SIWZ polegam na sjmiacji finansowej (posiadanie
srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej) nast?puj^cego podmiotu/podmiotdw.

2
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Lp. Nas^a/firma oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powohije si? na sytuacj?
flnansow^ podmiotu

2) Oswiadczam, ie w celu wykazania speltuania warunku udziaiu w post?powaniu okre^onego

przez Zamawiaj^cego w pkt V pkt ,1 ppkt 2 litb SIWZ polegam na zdolnosci zawpdowej

(posiadanie wymaganego doswiadczenia) nast?pujq^cego podmiotu/podmiotow;

Lp. Nazwa/firma oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/-

Zaktes, w jakim Wykonawca
powoluje si? na zdolnosc
zawodow;^ podmiotu .

Oswiadczam, ie w stosunku do ww. podmiotu/ podmiotow, na ktorego/ ktorych zdolnosc zawodow^
(doswiadczenie) powoiuj? si? w niniejszym post?powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia
z post?powania o udzielenie zamowienia, o ktoiych mowa w art. 24 ustl pkt 13-22 pzp, oraz,
ze podmiot/ podmioty te spelniaj^ w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich zasoby (zdolnosc zawodow^,
warunek udziaiu w post?powaniu.

Imi? i nazwiskb upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis

A
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OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNO^CI ALBO BRAI^ PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

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

zamieszczenia na sttonie intemetowej (www.nfz^katowice.pl) informacji, o ktorej mowa wart. 86 ust.5

pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosd albo braku przynaleznosci do tej same) grupy kapitaiowej z innym

Wykonawc^ lub Wykonawcarni, ktorzy ziozyli oferty w niniejszym post^powaniu.

Przez gtup^ kapitalow% - 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 wszyslMch przedsi^biorcow,

ktorzy kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rowniez

tego przedsi^biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfz-

katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyU oferty w post?powaniu na zaprojektowanie i wykpnanie

roboty budowlanej polegaj^cej na modemizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji

budynku biutowego w Kato^cach przy ul. Kossutha 13 - budynek A,

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej gmpy kapitaiowej, o ktbrej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

II. oswiadczam, iz tialez^ do tej samej gmpy kapitaiowej, o ktorej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

*nale:^ wskazac jedn% z opcji; I albo II

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

ze powi^zania z innym Wykonawcq, nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu

o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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KLAUZULAINFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

W CELU ZWIAZANYM Z POST^POWANIEM 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiegp i Rady (UE)

2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", ipformujp, ze:

■  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Narodowy Fundusz Zdrowia - ^Iqski Oddziat Wojewpdzki ul. Kossutha 13, 40-844

Katowice: adres e-rnaii: zamowieniapublicZne@nfz-katowice;pl;

■  Inspektorern Ochrony Danych w ̂lgskim Oddziale Wojewodzkim Narodowego Funduszu

Zdrowia jest Pan Maciej Zymetka, adres e-mail: iod@nfz-katowice.pl, tel. 32 735 19 21;

■  Pani/Pana dane osobowe pnzetwarzane bpd^ na podstawie art. 6 ust. 1. lit. c RODO

w celu zwiqzanym z postppowaniem o udzielenie zamowienia publicznego

w przedmiocie: zaprojektowanle I wykonanie rpboty budowlanej polegajqcej na

modernlzacji instalacji klimatyzacjl na IV kondygnacjl budynku blurowego

w Katowlcach przy ul. Kossutha 13 - budynek A - numer zamowienia 25/pn/2018,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

■  odbiorcami Pani/Pana danych . osobowych bpd^ osoby lub podmioty, ktorym

udostppniona zostanie dokumentacja postppowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowiph publicznych (j.t. Dz.U.2017.1579),

dalej „ustawa Pzp";

■  Pani/Pana dane psobowe bpds| przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez .okres 4 lat od dnia zakohczenia postppowania o udzielenie zamowienia, a takze

przez okres trwania umowy, okres gwarancji i rpkojmi za wady oraz okres

archiwizowania dokumentow zgodnie z obowiqzuj^cymi w tym zakresie regulacjami;

■  obowiqzek podania przez Paniq/Pana danych osobowych bezpo^rednio Pani/Pana

dotycz^cych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,

zwi^zanym z udziatem w postppowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;

konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp;

■  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bpd^ podejmowanp

w sposob zautpmatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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■  posiada Pani/Pan:

- na pbdstawie art., 15 RODO prawo dost^pu do danyoh qsobpwych Pani/Pana

dotyczqcyoh;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Paha danyoh osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od adminlstratora ograniczenia

przetwarzanla danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktbrych mowa,

w art. 18 ust. 2 RODO **:

- prawo do wniesienia skargl do Prezesa Urzpdu Ochrpny Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza

przepisy RODO;

■  nie przystuguje Pani/Panu:

^ w zwiqzku z art. 17 ust. 3 iit. b, d lub e RODO prawo do usunipcia danych

osobowych;

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

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeclwu, wobec pnetwarzanja danych

osobowych, gdyz podstawq prawn^i przetwarzanla Pani/Pana danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjainienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowad zmianq wyniku post§powania
o udzieienie zamdwienia pubiicznego ani zmianq postanqwien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie moze naruszad integrainpsci protokotu oraz jego zafqcznikow.
** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w ceiu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej litb w celu ochrpny praw
innej osoby fizycznej iub prawnej, tub z uwagi na wazne wzgiqdy mteresu pubiicznego Unii Europejskiej iub
pahstwa czionkowskiego.

\r



Nr zamowienia: 25/pn/2018 wzor umowy

UMOWA Nr zawarta w dniu w Katowicach potniedzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia — Slaskim Oddzialem Wojewodzkim NFZ,

w imieniu ktorego dziaia:

—  Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Katowicach przy ul. Kpssutha 13, na podstawie

9

zwanjrm dale) „Zamawiaj^cym"

a

z siedzibjt w —, adres: , wpisatiym do , pod

numerem ; NIP: , REGON: , wysokosc kapitalu

zakiadowego: zl /jezeli dotyczy/,

w irnieniu ktorego dziaia: — , zwanym dalej „Wykonawca",

o tresci nast^piijacej:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca ptzyjmuje do ztealizowania robot? budowlan% poIegaj^c£|, na

zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji klimatyzacji na IV pigtrze budynku biurowego w Katowicach

przy ul. Kossutha 13 - budynek A, zgodnie z opisem przedmiotu umowy stanowi^cym zalq,cznik nr 1

do umowy, w sklad ktorego wchodzi Program funkcjonalno ̂  uzjrtkowy (zwany takze „Programem"

lub „PFU") autorstwa mgr inz. arch. Pawla Szaranca.

2. Strony zgodnie przyjmuj% iz w przypadku wyst^ienia rozbieznosci interpretacyjnych (sprzecznosci,

roznic meiytorycznych) w zwi^zku z Programem funkcjonalno-uzytkowym, rozstrzyga pozostala

tresc umowy.

3. Strony zgodnie stwierdzaj^ iz NFZ jest wlascicielem obiektu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach

i Zamawiaj^cy ma prawo do wykonywania w nim robot budowlanych stanowi^Cych przedmiot

niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania przechniotu umowy zgodnie z ofertq, Wykonawcy zlozoni^

w zamowieniu nr 25/pn/2018, w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie

z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowi^zuj^cych

norm odnosz^cych si? do przedmiotu niniejszej umowy.

5. W ramach prac projektowych Wykonawca zobowi^zany jest do opracowania i dostarczenia

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

innych dokumentow wyspecyfikowanych ponizej, zwanych dalej l^cznie „dokumentacj^ projektows^"

b^dz „dokumentami projektowymi", tj.:

a) projektu budowlanego i projektu wykonawczego (sporz^dzone jako jedno opracowanie) instalacji
klirnatyzacji;

b) przedmiaru robot;

c) informacji dotycz^cej BIOZ (bezpieczenstwo i ochrona zdrowia) wynikaj^cej z charakteru prac na
istniej^cym uzytkowanym obiekcie;

d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

e) kosztorysu inwestorskiego szczegolowego (zwany dalej takze kosztorysem inwestorskim);

^  kosztorysu powykonawczego;

g) projektu powykonawczego;
h) projektow, pozwoleh, uzgodnien i opinii, jesli b?d^wymagane odr?bnymi przepisami.
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Dokumentacja projektowa sporz^dzana odpowiednio do etapu realizacji umowy winna bye opatrzona

pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma siuzyc;

zgodna z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jezeli w ttakcie realizacji robot zgodnie z opracowan^ dokumentacj^. projektow% zajdzie koniecznosc

wykonania dodatkowej dokumentacji uzupel:niajq,cej niezb?dnej. dla realizacji robot, Wykonawca

zobowiq,zuje si? wykonac t? dokumentacj? na wlasny koszt.

6. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, ze opracowana i dostarczona Zamawiaj^ceniu

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

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

z tego tytulu calkowitat odpowiedzialnosc prawn^i finansow^.

7. Z dniem podpisania protokoiu odbioru dokumentacji projektowej, na Zamawiaja,cego przechodz^

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

a w szczegolnosci:

a) prawo <io korzystania i wykorzystywania dokumentacji projektowej w calosci lub w cz?sci,

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 osoboni trzecim, w tjmi

rowniez do publicznegp udost?pnieriia na przyklad 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 kopii dokumentacji projektowej lub ich cz?sci przy

pomocy dowolnej techniki, w tym drukarskiej, reprograficznej lub cyfrowej.

W przypadku kosztorysu powykonawczego oraz projektu powykoHawczego, przejscie maj^tkowych

praw autorskich na Zamawiaj^cego w zakresie wskazanym w zdariiu powyzej, nast^i z dniem

podpisania protokolow potwderdzajq.cych odbior ww. dokumentow.

8. Po dniu, o ktorym mowa w ust.7,, Wykonawca b?dzie dysponowal w imieniu Zama^aj^cego ww.

prawami autorskimi jedynie do czasu zakonczenia realizacji umowy, a takze na potrzeby realizacji

uprawnieh z lytulu gwarancji i r?kojmi za wady oraz jedynie w zakresie do tego niezb?dnym.

§2

Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza wykonac niniejsz^ umow? bez udzialu/z udzialem
podwykonawcy/6w w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy ziozonej w zamowieniii
nr 25/pn/2018, tj. Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy/om: *
- robot? budowlan^ polegaj^cq^ na /
- dostaw? polegaj^c^ na /

- using? polegaj^cq, na ,

ktoKt wykona: /ftrma! nas^a podwjkonaiv^l.
Pozostale/Wszystkie* roboty budowlane, dostawy oraz uslugi stanowiq,ce przedmiot zamowienia
Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.
* ;^pisy ;(ostanq- nypeinione stosownie do oferty Wykonawiy t^o^nej w t^mowieniu nr 25!pn!2018.
2. Wykonawca zobowi^zuje si? zawrzec z podwykonawc^ w zakresie cz?sci zartiowienia okreslonej

w ust.l, umow? w formie pisemnej. Przedfniotem umowy o podwykonawstwo jest wylq,cznie
wykpnanie, odpowiednio; robot budowlanych, dostaw lub using, ktore sci^e odpowiadaj%,cz?sci
zamowienia okreslonego iin^w^ zawart^ pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy.
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzaj^cy zawrzec umow?

o podwykpnawstwo, ktprej ptzedmiotem roboty budowlane, zobcwi^zuje si?, w trakde

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przediozenia Zamawiajq,cemu ptojektu umowy

o podwykpnawstwo (a takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz ich wycen^

nawi^zuj^c^ do cen uj?tyeh w szczegoiowym kosztorysie inwestorskkn opracowanym przez

Wykonawc? w ramach dokumentacji projektowej, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowi^zany doi^czyc zgod? Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykpnawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiaj^cy w terminie 14 dni Kcz^c od dnia otrzymania projektu umowy o podwykpnawstwo

w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgloszenia w fotmie pisemnej zasttze:zeii do

projektu tejze umowy, jezeli;

a) nie spelnia ona nast?puj^cych wymagan:

1) przedmiotem umowy o podwykpnawstwo jest wyl^cznie wykonanie robot budowlanych, ktore

scide odpowiadaj^ cz?sci zamowienia okredonego umowq, zawart^ pomi?dzy Zamawiaj^cym

a Wykonawcy

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykpnawstwo zostaje okredone na co najmniej takim

poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi?dzy Zamawiaj^cjrm a Wykonawcq^

i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okredonym w niniejszej

umowie oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

3) okres pdpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu

umowy o podwykpnawstwo, nie b?dzie krotszy od okresu pdpowiedzialnosci za wady

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s^ zobowiqzani do niezwlocznego przedstawiania

Zamawiaj^cemu na jego z^danie dokumentow, oswiadczeh i wyjasnieh dotycz^cych realizacji

umowy o podwykpnawstwo,

5) nie zapewnia udzialu Zamawiaj^cego w odbiorach robot budowlanych realizowanych przez

podwykonawcow lub bdpowiedhio dalszych podwykonawcow, zgodnie z §3 ust.l5 niniejszej

umowy;

6) umowa o podwykpnawstwo nie moze zawierac postanowieh:

-  uzalezniaj^cych uzyskanie przez podwykonawc? lub dalszego podwykonawc? zaplaty od

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykpnawstwo od zaplaty

przez Zamawiaj^cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawc?

wynagrodzenia podwykonawcy;

- uzalezniaj^cych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykpnawstwo

przez Wykonawc? podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawcy przez Zamawiajq.cego;

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

niz przewidywany dla wykonania tych robot w niniejszej umowie;

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

pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust.l3.

5. NieZglpszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej zastrzezeh do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, w terminie okreslonym

w ust.4, uwaza si? za akceptacj? projektu umowy przez Zamawiaj^.cego.

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

zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^, za zgodnosc z oryginalem kopi?

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

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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7. Zamawiaj^cy w terminie 14 dni licz^c od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust.6, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy,

w pfzypadkach, o ktorych mowa w ust4 lit. a) lub lit. b).

8. Niezgloszenie przez Zamawiajjtcego w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq, roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7,

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

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^cemu poswiadcZon^ za zgodnosc z oryginalem kopi?
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s%dostawy lub usl^ugi, w terminie 7

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

10. Obowi^zek, o ktorym mowa w ust.9, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia calkpwitego umowy okre£onego w §7 ust.l
umowy - ceny oferty), a takze umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot jest inny niz polegaj^cy

na opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowej b^dz dostawie systemu (urz^dzeh)

kUmatyzacji. Wyl^czenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wi?kszej niz 50.000,00 zlotych brutto.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust.9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 13, Zamawiaj^cy informuje o tym Wykonawc? i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wyst^ienia o zaplat? kary umownej.

12. Postanowienia ust.l-ust.ll stosuje si? odpowiednio do zmian projektu umowy lub umowy
o podwykonawstwo.

13. Termin zapJaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze bye dluzszy niz 30-dni od dma dor?czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy fakmry lub rachunku, potwierdzaj^cych wykpnanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlanej,
z zastrzezeniem, ze w momencie wyplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wszelkie rialeznosci
na rzecz podwykonawcy zostan^ uregulowane w calosci.

14.Wykonanie cz?sci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowiqzah wynikaj^cych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za wszelkie dzialania b^dz zaniechania, w tym uchybienia i za.niedbania podwykonawcy (dalszego

podwykonawcy) jak za wlasne dzialania b^dz zaniechania. Wykonawca w szczegolnosci ponosi
wobec Zamawiaj^cego peln^ odpowiedzialnosc zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu cywilnego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane w prz)^adku
braku jej akceptacji przez Zamawiaj^cego.

16. Zamawiaj^cy moze zaz^dac od Wykonawcy niezwlocznego usuni?cia (np. z terenu budowy)
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiaj^cego, lub moze usun^c takiego podwykonawc?
lub dalszego podwykonawc? na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10.

17. Zamawiaj^cy, moze z^dac od Wykonawcy zmiany lub odsuni?cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykon)wania swiadczeii w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprz?t
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
daj^ r?kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robdt budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zq,danie Zamawiaj^cego
podwykonawc? lub dalszego podwykonawc? z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na tfetenie budowy naruszaj^ postanowienia niniejszej umowy.
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18.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawc? w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 25/pn/2018.

19.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powoiywai si?, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

w celu wykazania speiniania warunkow udziaiu w post?powaniu, Wykonawca jest obowiqzany

wykazac Zamawiajq,cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powoiywai

si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia (25/pn/2018).

20. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuni?cie podwykonawcy b^dz

wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy ziozonej

w zamowieniu nr 25/pn/2018, winno nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy.
21. W zwi^zku z tym, iz robota budowlana obj?ta przedmiotem umowy b?dzie wykonywana w miejscu

podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed

przystqpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o He s^ juz znane, podal nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych

w wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca zobowi^zuje si? zawiadamiac Zamawiaj^cego

o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,

a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie

zamierza powierzyc realizacj? roboty budowlanej (jezeli dotyczy).

22. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopi^ umowy

o podwykonawstwo dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, potwierdzajq,cy, ze osoby zawieraj^ce umow? w imieniu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy posiadaj^ uprawnienia do jego reprezentacji.

23. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym

zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiaj^cego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna

zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t^ umow% wymaga ponownej akceptacji

Zamawiaj^cego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

24. Do zmian istotnych postanowieh umow o podwykonawstwo, stosuje si? zasady okreslone

w niniejszym paragrafie.

25. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporz^dzane s^ w j?zyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowi^zany zal^czyc do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na j?zyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — tlumaczenie przysi?gle umowy na j?zyk polski.

26. Do zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszjmii podwykonawcami odpowiedme
zastosowanie znajdq. postanowiefiia niniejszej umowy.

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

§3

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.12.2018 t.,

z zastrzezeniem postanowieh niniejszej umowy, w tym §3 i §4 umowy.

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

bez zb?dnej zwloki, nie pozniej jednak niz w tertninie do 5 dni licz^c od dnia zawarcia umowy,

z wyjq,tkiem dokumentacji powykonawczej, tj. kosztorysu powykonawczego oraz projektu

powykpnawczego, ktorych termin dostarczenia okresla odpowiednio ustlO oraz ust.l2 niniejszego
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paragrafii.

3. Wykonawca zobowi^zany b^dzie na biez^co informowac Zamawiaj^cego o przebiegu opracowywania

dokumentacji projektowej w celu usprawnienia procesu akceptacji dokumentow, w tym

szczegoiowego kosztorysu inwestorskiego, przez Zamawiaj^cego.

4. Zamawiaj^qr zobowi^zuje si? dokonac akceptacji dokumentacji b^dz zglosic ewentualne uwagi do

dokumentacji niezwiocznie po dostatczeniu dokumentacji projektowej przez Wykonawc?.

5. W przypadku zgioszenia przez Zamawiaj^cego uwag do dokumentacji, Wykonawca zobowiq,zuje si?

niezwiocznie uwzgl?dnic je w dokumentach projektowych.

6. Zaakceptowanie przez Zamawiaj^cego dokumentacji projektowej ^oza dokumentacji

powykonawczi) zostanie potwierdzone podpisaniem protokol^u odbiom dokumentacji

projektowej.

7. Wszelkie uwagi do dokumentacji projektowej Zamawiajicy przekazuje poczti elektroniczni na adres

mailowy Wykonawcy: ; na z^danie Wykonawcy Zamawiajicy potwierdzi je na

pismie.

8. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania robot budowlanych w terminie umozliwiajicym

zachowanie terminu, o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragrafii, na podstawie dokunaentacji

projektowej, ktorej akceptacja przez Zamawiajicego zostaia potwierdzona protokolem odbioru

dokumentacji projektowej. Nast?pnego dnia po podpisaniu protokolu odbioru dokumentacji

projektowej Zamawiajicy przekaze Wykonawcy protokolamie front robot.

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

wedle harmonogramu robdt (kolejnosci robot) uzgodnionego niezwiocznie po przekazaniu frontu

robot z osobami wskazanymi w §5 ust.l umowy. Harmonogram robot winien zostac uzgodniony

w formie pisemnej. Harmonogram robot b?dzie mial charakter ruchomy, co oznacza mozliwosc

zmiany kolejnosci robot przyj?tej w harmonogramie na uzasadniony wniosek kazdej ze Stron. Zmiana

taka b?dzie dokonywana w trybie roboczych uzgodnieh przez osoby wskazane w §5 ust.l i ust.3

umowy z udzialem kierownika budowy, o ktorym mowa w §5 ust.5 umowy.

10. Wykonanie robot budowlanych zostanie potwierdzone przez Strony ptotokotem odbioru robot

budowlanych. Zamawiajicy zobowiizany b?dzie dokonac powyzszego odbioru bez zb?dnej zwloki,

nie pozniej jednak niz w terminie do 2 dni roboczych licz^c od daty zgioszenia gotowosci do odbioru

przez Wykonawc?. Protokol winien takze wskazywac numery seryjne zainstalowanych urzidzeh wraz

z cenami jednostkowymi jednostek zewn?trznych oraz sumaryczny koszt jednostek wewn?trznych

skladajicych si? na dany uklad. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robot Wykonawca

zobowiq^zuje si? przedlozyc Zamawiaj^cemu kosztorys powykonawczy. Fakt dostarczenia

kosztorysu powykonawczego zostanie,stwierdzony w protokole odbioru robot budowlanych.

11. Przed dokonaniem protokolamego odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?

przeprowadzic testy funkcjonalnosci systemow instalacji Idimatyzacji (proby cisnieniowe,

uruchbmienie instalacji, testy systemu, pomiary srodowiska w poszczegolnych pomieszczeniach

biurowych, uruchomienie systemu) w obecnosci co najmniej jednej z osob, o ktorych mowa w §5

ustl umowy. Wyniki testow winny zostac zal^czone do protokolu odbioru robot budowlanych jako

jego integralna cz?sc.

12. Projekt powykonawczy Wykonawca zobowi^zany b?dzie opracowac i dostarczyc Zamawiaj^cemu

nie pozniej niz w nast?pnym dniu roboczym po podpisaniu protokolu odbioru robot budowlanych.

Dostarczenie projektu powykonawczego zostanie potwierdzone protokolamie.

13. Wykonawca zobowi^zuje si? pr^szkolic wytypowanych pracownikow Zamawiaj^cego (nie wi?cej niz

4 osoby) z zakresu obslugi umadzeAli sterownikow nasciennych nie pozniej niz w nast?pnym dniu
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roboez3rm po podpisaniu protokoiu odbioru robot budowlanych. Przeszkolenie pracownikow

zostanie potwierdzone protokblamie.

14. Nalezyte zrealizowanie calej umowy zostanie potwierdzone prptoko4em koncowym, ktory b^dzie

stanowil podstaw? do dokonania zwrotu cz?sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie

z zasadami przyj^tymi w niniejszej umowie., Podstaw^ dla podpisania protokolu koncowego b?d^,

protokoly wymienione ppwyzej. Protokoi koncowy winien zostac podpisany bez zb?dnej zwioki.

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

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

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

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

odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiedrdp podwykonawca zobowi^zuje si? informowac

Zamawiajacego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych realizowanych

przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, z takim /vs^rzedzeniem,

aby umozKwic Zamawiaj^cemu faktyczny udzial w odbiorach.

16. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc dokumentacj? prpjektow^ w fornaie pisemnej

(4 egzemplarze) oraz na nosniku CD lub DVD umozliwiaj^cym odczyt w .formatach „.ath" (dot.

kosztorysow), „.dwg" (dotyczy rysiinkow, rzutow etc.) oraz „.pdP'.

17. Najpozniej w dniu podpisania protokolu odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?

przekazac Zamawiaj^cemu wszelkie dokumenty techniczno-ruchowe niezb?cine do prawidlowego

uzytkowania urz^dzeh (lub instalacji), w tym wszelkie instrukcje uzytkowe oraz instrukcje obslugi.

18. Przez dni robocze, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nalezy rozumiec dni od poiiiedziaiku do

pi^tku, za wyj^tkiem przypadajftcych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

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

20. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisywania protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,

ze strony Zamawiaj^cego upowaznione ss[ osoby wskazane w §5 ust.l umowy; ze strony Wykonawcy

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

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

upowaznione sq, do dokonywania w ramach niniejszej umowy rowniez odbiorow robot zanikaj^cych,

czy ulegaj^cych zakryciu, jezeh takie wyst^i^ w toku realizacji prZedmiotu umowy, zgodnie ze sztuk^
budowlan^ oraz obowiq,zuj^cymi przepisami prawa.

21. W celu dokumentowania przebiegu realizacji umowy (roboty budowlanej) Zamawiaj^cy wymaga

prowadzenia przez Wykonawc? dziennika budowy (dokumentu rejestruj^cego przebieg robot).

22. Najpoiniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy

dana psoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu
(jednej z osob wskazanych w §5 ust.l umowy) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach
niruejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa 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 rowniez imi? i nazwisko osob zatrudnionych na podstawie umowy

o prac? wraz ze Wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?,
dokladne okreslenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie praWo do dokonania weryfikacji ww. oswiadczenia ppd k^tem wymogu

zatrudnienia na podstawie-umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy.
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Niezlozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub

podwykonawc?) uprawnia Zamawiaj^cego dp skorzystania z prawa do rozwiq.zania umowy oraz do

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

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

kompletnego oswiadczenia.

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

si? wszystkie czynnosci fizyczne, tj. prace budowlane, prace instalacyjne, prace elektryczne, opisane w PFU

(w tym prace demontazowe, montazowe, modyfikacja instalacji, przeszkolenie pracownikow), a takze

w dokumentacji projektowej, wykonywane bezposrednio przez pracownikow fizycznych. uczestnicz^cych

po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robot budowlanych (uslug) obj?tych

przedmiotem zamowienia, z wyl^czeniem czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

Niniejszy obowi^zek me dotyczy zatem czynnosci wykonywanych przez kieroymika budowy, inne osoby

pelni^ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.

Prawo budowlane, osoby z uprawnieniami do projektowania (dokumentacja projektowa), osoby pelni^ce

nadzor autorski, osoby z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na stanowisku

dozoru, a takze nie obejmuje przypadkow osobistego swiadczenia przez przedsi?biorc? prowadz^cego 1-

osobowq^ dzialalnosc gospodarcz^.

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

zamowien publicznych, dotyczy cz)mnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy na

roboty budowlane, nie zas w okresie gwarancji i r?kpjmi za wady.

23. Zamawiajjtcy zastrzega sobie nast?puj^ce uprawnienia w zakresie kontroK speiniania przez

Wykonawc? (lub podwykonawc?) w)nnagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, dokumentowanych za pomocq. oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.22):

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

podwykonawc? kopii umowy/umow o prac? osob wykonuj^cych w trakcie realizacji zamowienia

czynnosci, ktorych dotyczy wymienione w ust.22. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

kopia umowy/umow powinna zostac zanonimizowana (tj. w szczegolnosci bez adresow,

nr PESEL pracownikow) w sposob zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikow,

zgodnie z przepisami RODO. 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 wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzaj^cego oplacanie przez

Wykonawc? lub podwykonawc? skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowome z, tytuiu

zatrudnienia na podstawie umow o prac? za ostatni okres rozliczeniowy;

c) mozliwosc, z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawc? do

ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron? danych osobowych pracownikow,

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

d) mozliwosc zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzema speiniania

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac?;

e) mozliwosc zwrocenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroh

w przypadku powzi?cia uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawc? lub podwykonawc?.

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

dlo^ Zamawiajgcemu na kaiMe y^wanie Zamaw^a^ego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
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w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatru.dnienia na podsta'wde umowy o prac? przez Wykonawc? lub

podwykonawc? osob wykonuj^eych w ttakcie realizacji umowy czynnpsci, co do ktorych przedmiotowa

umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

RODO - ro^or^qdi^eme Parlammtu Europejskkgo i Radji (UE) 20161679 ̂ ^dnia 27 kwietnia 2016 r. m sprame ochrony osob ftsycs^ch w
^prs(etwars(amem danych osoboDych i v spmvie smbodnegopn^eplyim takich danych ora^ ucbyknia dyrtkp/ay 95!46! WT2 (ogolm roi^ois^d^me o ochnnie danych)
(Dz Urz UEL119^ 04.05.2016, stn 1).

§4

1. Umowa niniejsza bpdzie mogia ulec zmianie w zakresie tetminu wykonatiia umowy w przypadku

wyst^ienia nastgpuj^cych ptzeszkod w jej realizacji:

a) w przypadku zaistnienia okolicznosd sily wyzszej w rozumieniu przyjgtym -w doktiyrde

i orzecznictwie (zdarzenie zewnptrzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia

jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne dziaiania przyrody, zamieszki

uliczne, jezeli utuemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wpiywie na wykonanie
umoWy Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz

uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si?

Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na mozhwosc prowadzenia robot.

b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych

warunkami organizacyjnymi, finansowymi b^dz innjmii okoUcznoscianii, przez ktore nalezy

rozumiec sytuacje zwiq^zane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych deq^ji, pozwoleh,

uzgodnieh etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.

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

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

przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego nast?puj^cego po dniu usuni?cia

lub ust£ipienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlianych b?dzie kontynuowany.

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

Zamawiaj^cego na protokole zawieszenia okredaj^cym w szczegolnosci dat? rozpoczgcia okresu

zawieszenia, podpisanym przez Zamawiajt^cego oraz Wykonawc?.

4. Kazdorazowe zawieszenie robot zostanie rowniez odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone

wpisami w kolejnych dniach az do usuni?cia lub ust^ienia przeszkody.

5. 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 okreslaj^cy termin pozostaly
do zakonczenia realizacji umowy.

6. Wyst^ienie przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu realizacji robot
budowlanych jako calosci; przeszkoda moze zatem dotyczyc cz?sci reaUzowanych robot, co nie

wyklucza prowadzenia robot budowlanych w pozostalym zakresie. Niezaleznie od zakresu
za^esZenia, zapisy ust. 1-5 znajd^ odpowiednie zastosowanie.

7. Zasady przyj?te w ust. 2-4 znajd^ odpowiednie zastosowanie w przypadku zawieszenia terminu
opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w §3 ust.2 umowy.

8. Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze srodkow inwestycyjnych roku 2018, Zamawiaj^cy
zastrzega, iz:

a) w sytuacji niezakohczenia realizacji umowy do dnia 23.01.2019 r. z powodu niedotrzymania terminow
realizacji umowy przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do roz'vrt^zania umowy
z zachowaniem zasad okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do nahczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokosci 5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ust.l umowy.

b) w sytuacji niezakohczenia realizacji umowy do dnia 23.01.2019 r. z powodu innego niz wskazany pod
lit. a), a takze, jezeH w przypadku, o ktorym mowa pod Ut. a), Zamawiaj^cy nie skorzysta z prawa do

rozwi^zania umowy, Zamawiaj^cy dokona inwentaryzacji prac oraz oceny ich zaawansowania wedlug
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stanu na dzien 23.01.2019 r. w pparciu o szczegolowy kosztorys inwestorski skladaj^cy si? na

dokumentacj? projektow% Stosownie do powyzszego Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres umowy, nie wi?cej jednak niz 80% kwoty

wynagrodzenia calkowitego umowy (przy uwzgl?dnieniu zapiaty za dokumentacj? projektowq), nawet

w przjrpadku, gdyby wartosc \^konanych na dzien 23.01.2019 f. prac przekroczyia poziom

procentowy wskazany w zdaniu poprzednim.

Podstaw^ zapiaty - obok faklury VAT wystawionej i dostarczonej przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu

nie pozniej niz w dniu 25.01.2019 r., z zastrzezeniem konsekwencji niedotrzymania ww. terminu

wskazanych w §8 ust. 3 umowy, b?dzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na dzien 23.01.2019 r.,

a takze protokol zawieszenia robot.

Do zawieszenia terminu wykonania umowy w omawianym przypadku znajd^ odpowiednie

zastosowanie zasady bpis^e w, ust.2-4 niniejszego paragrafu. Bieg terminu realizacji robot

budowlanych b?dzie kontynuowany od pierwszego dnia roboczego nast?puj^cego po dniu usuni?cia

lub ust^ienia przeszkpdy, a wi?c po uzyskaniu przez Zaina\^aj3,cego srodkow finansowych na rok

2019 na realizacj? umowy.

Do odbioru robot, zasad wystawiania faktur oraz zapiaty wynagrodzenia stosuje si? odpowiednio

postanowienia §8 umowy.

9. W przypadku nieuzyskania srodkow finansowych przez Zaniawiaj^cego do dnia 31.03.2019 r.,

Zamawiajacy rozwi^ze niniejsza, umow? w zakresie niezrealizowanej cz?sci przedmiotu umowy

z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia zlozenia wypowiedzenia na

pismie. Po dokonaniu wypowiedzenia, a przed uplywem terminu wypowiedzenia, Wykonawca dppelni

wszystkich wymaganych umow^ formakiosci.

10. Przez dni robocze, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku do

piatku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolhych od pracy.

§5 ■
1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zanaawiaj^cego za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,

w tym za biez^ce koiitrolowanie jej przebiegu sa: 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,

Zamawiajacy 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 biezace kontrolowarde jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokolow,
0 ktorych mowa w niniejszej umowie, sa: 1 , tel —.., 2.

,  tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie , jednej z wyzej

wymienionych osob.

4. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje co najmniej jedna osoba mogaca wykonywac samodzielne
fiinkcje techniczne w budownictwie, posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych (wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww.
uprawnieh) do nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora to osoba pelni funkcj? kierownika budowy.

Wykonawca zobowiazuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadajacych
wymagane uprawnienia zarowno w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, jak i wykonania
robot budowlanych, w tym przy udziale osoby/osob z uprawnieniami projektowymi, z uprawnieniami
w zakresie eksploatacji urzadzeh, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz przy udziale osob
z uprawnieniami w zakresie eksploatacji. urzadzeh, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy
zacliowaniu. warunkow wskaz^ych w umowie oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
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w tym rozporz^dzenia Ministra Srodowiska z dnia 19.01.2016 r. w sprawie sprawozdan dotycz^cych

substancji zubozaj^cych warstw? ozonow^ lub fluorowanych gazow cieplamianych (Dz.U. 2016,

poz.88), rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.01.2016 r. w sprawie sprawdzania pod wzgl^dem

wyciekow urz^dzen chlodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepla oraz systemow ochrony

przeciwpozarowej zawieraj^cych substancje kontrolowane (Dz.U. 2016, poz.89).

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ,

- nr uprawnien budowlanych; z dnia ,

- zaswiadczenie i nr wpisu na list? czionkdw samorz^du zawodowego:

- tel. kontaktowy:

Wykonawca w dniu dzisiejszym przedlozyl Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzajq^ce uprawnienia

budowlane kierownika budowy oraz zaswiadczenie o wpisie na list? czlonkow wiasciwej izby
samorz^du zawodowego potwierdzajftce czlonkostwo w izbie z okreslonym terminem waznosci oraz

posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.

6. Ewentualna zmiana kierownika budowy wskazanego w ust.5 b?dzie mozliwa pod warunkiem

speinienia przez nowego kierownika budowy wymagan okreslonych w niniejszej umowie w stosunku

do kierownika budowy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji ze strony Zamawiaj^cego.

7. Kierownik budowy zobowi^any jest dokonywac czynnosci zgodnie z obowiqzuj^cymi w tym zakresie

przepisami prawa, a takze prowadzic dziennik budowy, o ktorym mowa w §3 ust.21 umowy.

8. Nadzor autorskd Wykonawca zobowi^zany jest zapewnic w ramach wynagrodzenia niniejszej umowy
w calym okresie realizacji umowy.

9. Zmiana os6b lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym paragrafie, z zastrzezeniem ust.6,

dla swej skutecznosci wymaga jedynie pisemnego oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie umowy.
10. Wykonawca zobowi^zany jest przediozyc Zamawiajq,cemu przed przyst^ieniem do robot imienny

(imi? i nazwisko; podstawa dysponowania) wykaz wszystkich os6b, ktdre b?d^ braiy udzial w realizacji

niniejszej umowy.

11. Wykonawca oswiadcza, iz wypeinil obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

wobec osob fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w zwi^ku
z niniejsz^ umow^.

12. Wykonawca potwierdza, iz zapoznal si? z klauzulq, informacyjnq, Zamawiaj^cego z art. 13 RODO.

§6

1. Wykonawca zobowiqzuje si? strzec mienia znajduj^cego si? w pomieszczeniach lub na terenie obj?tym

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

przepis6w rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26,09.1997 r. w sprawie

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

dopelni obowiq,zk6w w zakresie wymagan dotycz^cych bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych

w PFU. Wykonawca zobowi^zuje si? do umozliwienia wst?pu na teren prowadzonych robdt

pracownikom organow nadzoru budowlanego oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiaj^cego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc materialn^ (finansow^ za wszelkie szkody powstale po stronie

Zamawiaj^cego, jego pracownikdw lub os6b trzecich w zwi^zku z realizacji umowy.

3. Zamawiajicy przed rozpocz?ciem przez Wykonawc? rob6t wskaze Wykonawcy pomieszczenie na

potrzeby budowy.

4. Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca zobowiizany jest uporz^dkowac teren budowy.

5. Materialy rozbidrkowe takie jak urzidzenia i instalacje demontowanej (dotychczasowej) klimatyzacji

IV pi?tra budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, w tym rbwniez odzyskany czynnik

chlodniczy, Wykonawca zobowiizuje si? pozostawic u Zamawiajicego zmagazynowany

w zdemontowanych jednostkach centralnych (agregatach chlodniczych). Pozostale materialy

rozbi^kowe Wykonawca w ramach wynagrodzenia calkowitego umowy zobowiizuje si? wywiezc
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i zutylizowac zgodnie z obo-wi^zuj^qmi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zobowi^uje
si? przedlo^c Zamawiaj^cemu dokument/y potwierdzaj^cy dokonanie utylizacji wymagany zgodnie
z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami.

6. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy korzystanie z mediow (energia elektryczna, woda i scieki)
w zakresie niezb?dnym do realizacji niniejszej umowy.

7. Zamiar rozpocz?cia przez Wykonawc? jakichkolwiek robot zwi^zanych z wyi^czeniem mediow
zasilaj^cych budynek lub stanowi^cych ingerencj? w siec logiczn^ wymaga bezwzgl?dnie
wczesniejszego uzgodnienia z jednjt z osob wskazanych w §5 ust. 1 umowy, tj. co najmniej na 2 dni
robocze przed planowanjmi przez Wykonawc? rozpocz?ciem takich robot.

8. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materiaiy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz

inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?dq^ fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni
wartosciowe. Materiaiy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze narz?dzia
uzyte do wykonania umowy b?d% spelnialy wymogi i normy okre^one w obowi^zuj^cych przepisach,

odpowiadaiy, 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 Zamawiaj^cego Wykonawca obowi^zany jest

niezwlocznie okazac do wgl^du wymagane dokumenty.

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

poniedzialku do niedzieU, przy czym wszelkie przebicia, przejscia, przewierty, i tym podobne
czynnosci emituj^ce wzmozony halas winny bye wykonywane mi?dzy godz. 18.00 a 6.00,

z zastrzezeniem, iz prace wykonywane w godzinach nocnych nie mog^ zaklocac ciszy nocnej.

Wykonywanie robot w soboty lub niedziele wymaga zgloszenia takiego zamiaru przez Wykonawc?
Zamawiaj^cemu na co najmniej 2 dni przed planowanymi robotami.

W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest wyeliminowanie lub istotne

ograniczenie prac realizowanych przy pomocy elektronarz?dzi, utrudniaj^cych prac? i obslug?
petentow Sl^skiego OW NFZ (nadmiemy halas i zapylenie).

§7

Wynagfodzenie tyczal^towe - wynagfodzenie calkowite umowy

1. Wynagrodzenie calkowite nalezne Wykonawcy z tytulu zrealizowania niniejszej umowy wynosi
zlotych brutto (slownie: zlotych brutto), w tym: zl netto

oraz 23% podatek VAT, zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do umowy, z zastrzezeniem postanowieh §8
umowy.

Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i odpowiada cenie oferty Wykonawcy
zlozonej w zamowieniu nr 25/pn/2018.

IWpn^adku, gdji obowicit^ek podatkowj i^odnie t^pr^pisami o podatku od towarow i ustug b^ds^ie spoct^wal na
Zatnawiajqiym ust. 1 brvpsi:

Wynagrodzenie calkowite nalezne Wykonawcy z tytulu zrealizowania niniejszej lomowy wynosi
zlotych (slownie: zlotych), bez podatku od towarow i uslug, zgodnie

z zal^cznikiem nr 2 do umowy, z zastrzezeniem postanowieh §8 umowy.

Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i odpowiada cenie oferty Wykonawcy
zlozonej w zamowieniu nr 25/pn/2018.

2. Wynagrodzenie calkowite umowy, o ktorym mowa w ust.l, zawiera wszelkie koszty niezb?dne do
wykonania zamowienia, w tym koszt dokumentacji projektowej, maj^tkouych praw autorskich,
nadzoru autorskiego, urz^dzeh, instalacji, robocizny, materialow, szkolenia, koszty zwi^zane
z dopelnieniem wymaganych obowi^zuj^cym prawem formalnosci (np. uzyskanie decyzji
administracyjnej) oraz wszelkie inne koszty, a takze nalezne oplaty i podatki zwi^zane z realizacji

' ' \
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umowy. Koszt opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej obejmuje koszly wszelkich prac
projektowych niezb^dnych do wykonania niniejszej umowy.

jWpr^adku, gdy ohowicmek podatkowj ̂ odnie ̂ pr^isami o podatku od towarow i using bqdsQe spocsywai na
Zamawiajciym w ust.2 ̂ d 1 infine dopisUje sk nyjcitkiem podatku odtowdrow i using (VAT)

3. Wykonawca zobowiq.zuje si? zrealizowac caioksztah prac wynikaj^cych z przedmiotu umowy za ww.
kwot? uwzgl?dniaj^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 niezmiennym.

4. Zabrania si? Wykonawcy realizacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot budowlanych nie
obi?tych niniejszq, umow^ bez odr?bnej decyzji Zamawiaj^cego. Kazdorazowe odst?pstwo od
powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

5. W umowie przewiduje si? piatnosci cz?sciowe, ktorych suma nie moze przekroczyc wynagrodzenia
caikowitego umowy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. 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?dnietuu 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/2018.
W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do cen
netto, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zostanie doKczony podatek VAT w wysokosci
obowi^uj£|,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 podatku
VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie caikowite umowy okreslone w §7 ust.l umowy, nie
narusza przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o mindmalnym wynagrodzeniu za
prac? oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265).

§8

Waninki i terminy pl^atnosci

1. Zaplata z tytuiu realizacji niniejszej umowy nast^i w dwoch cz?sciach, w formie polecenia przelewu,

w terminie do 21 dni licz^c od dnia dostarczenia Zamawiaj^cemu prawidlowo wystawionej faktury

VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem postanowieh w §4

ust.8, §4 ust.9 umowy, §12 ust.8 umowy.

2. Pierwsza platnosc w wysokosci naleznej za dokumentacj? projektowq^ (poz.l zal^cznika nr 2 do

umowy) nast^i po podpisaniu przez Zamawiajq.cego protokolu odbioru dokumentacji projektowej;

druga platnosc - w pozostalej cz?sci wynagrodzenia umowy (poz. 2 zal^cznika nr 2 do umowy)

nast^i po wykonaniu calej umowy na podstawie protokdii koncowego oraz kosztorysu

powykonawczego.

3. Wykonawca zobowiqzuje si? do wystawienia i dostarczenia kazdej z faktur VAT w terminie zgodnym
z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, nie pozniej jednak niz w dmu 25.01.2019 r. W przypadku

wystawienia i dostarczenia Zamawiaj^cemu faktur/y VAT po termime wskazanym w zdaniu
poprzedzaj^cym, Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do rozwi^zania umowy z zachowaniem zasad
okre^onych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5%
wynagrodzenia caikowitego umowy okreslonego w §7 ust.l umowy.

Za dat? dokonania platnosci-w^agrodzenia uznaje si? dzieh obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.

m ~V)\l\
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5. Zamawiaj^cy zapiaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zapiacie wynagrodzenia, liczone

od dnia nastgpnego po dniu, w ktorym zapiata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego

wezwania do zaplaty.

6. Przeniesienie wierzytelnosd wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci%

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

7. Suma faktur VAT wystawionych z tytuiu realizacji niniejszej umowy nie moze przekroczyc

wynagrodzenia calkowitego umowy okredonego w §7 ustl umowy.

8. Na-fakturze VAT nalezy umiescic nastepujq,ce dane nabywq?^: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^

w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorc^ i platnikiem faktur

VAT jest Slstski Oddzial Wojewodzki NFZ z siedzib^ w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844

Katowice.

9. Podstaw^ wyplaty naleznego Wykonawcy w3magrodzenia b^dzie wystawiona przez Wykonawcy

faktura VAT (odpowiednio za dokumentacj? projektow^ i za pozostal^ czesc przedmiotu umowy)

oraz:

a) odpowiedni protokol odbioru, w ktorym b?d^, wyszczegolnione elementy wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

b) sporz^dzone nie wczesniej niz 5 dni przed upiywem terminu platnosci oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z piamosciami 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 rozliczeniu tych
robot/prac do wysokosci obj^tej platnosci^ kohcow^

10. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktur^ VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9,

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 Wykonawc? wymagah, o ktorych mowa w ust.9, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiaj^cego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do z^dania
odsetek.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do z^dania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnieh
w przypadku wq^tphwosci dotycz^cych dokumentow skladanych wraz z wmoskami o plamosc.

§9
Pfatnosci na rzecz podwykonawcow

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawc? realizacji cz?sci umowy podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplat? w)magrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow plamosci okreslonych
w umowie z podwykonawcy przy uwzgl^dnieniu postanowieh §2 ust.l3 umowy.

2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiaj^cego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przysluguj^cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwrocic si? z z^daniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposredmo do
Zamawiaj^cego.

3. Zamawiaj^cy niezwlocznie po zgloszeniu z^dania dokonania platnosci bezposredmej zawiadomi
Wykonawc? o z^daniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawc? do
zgloszema pisemnych uwag doJyczyrych zasadnosci bezposredmej zaplaty wynagro^enia
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczaj^c mu w tym celu temiin nie krotszy niz 7

dni od dnia otrzymania przez Wykonawc? wezwania.

4. W przypadku zgloszenia przez Wykonawc? w terminie okresloriym w ust. 3 uwag podwazaj^cych

zasadnosc bezposredniej zaplaty, Zamawiaj^q/^ moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnosc takiej zaplaty lub

b) zlozyc do depozytu s^dowego kwot? potrzebnq, na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej w^tpHwosci co do wysokosd

kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si? nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Itib dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

5. Zamawiaj^cy jest zobowiq,zany zaplacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, b?d^ce przedmiotem z^,dania, o ktorym mqwa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc fakturi^ VAT lub rachunkiem oraz

dokumentami potwierdzaj^cymi wykonanie i odbior robot, dostaw, uslug, a Wykonawca nie zlozy

w trybie okredonym w ust. 3 uwag, o ktorych mowa w ust. 7, wykazuj^cych niezasadnosc

bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyl^cznie nalezne w3magrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.

6. Rownowartosc kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, b^dz skierowanej do
depozytu s^dowego, Zamaydaj^cy potr^ca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Wykonawca. przekazuje Zamawiaj^cemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 5, zawieraj^ce

szczegolowe uzasadnienie zaj?tego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,

dostaw i uslug realizowanych przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc?, prawidlowosci ich

wykonania, oraz co do wypelnietiia 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 odst^ienia od dokonania bezposredniej plamosci 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 plamosci, lub

jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykaz^, zasadnosci takiej plamosci.

9. Zamawiaj^cy moze dokonac bezposredniej plamosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeU Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i potwierdzi zasadnosc

takiej plamosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca wykazq, zasadnosc takiej plamosci.

10. Podstaw^ plamosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy b?dzie kopia fakmry VAT lub rachunku Podwykonawcy liib dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc? lub Podwykonawc?,

przedstawiona Zamawiaj^cemu wraz z potwierdzon^ za zgodnosc z oryginalem kopi^ protokolu

odbioru przez Wykonawc? lub Podwykonawc? robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru

dostaw lub uslug.

11. Bezposrednia plamosc dokonywana przez Zamawiaj^cegp na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy b?dzie obejmowac wyl^cznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z tymlu

opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? i b?dzie

dotyczyc wyl^cznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj^cego umowy
konawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
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13.

14.

12. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci do depozytu

s^dowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przysluguj^cej Wykonawcy od Zamawiaj^cego

z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadaj^cej dokonanej platnosci.

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 platnosci bezposredniej za uzasadnion%

Zamawiaj^cy moze zlozyc do depozytu s^dowego kwot? potrzebnq, na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wq,tpliwosci co do wysokosci

naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu platnosc nalezy si?, co uznaje si? za rownoznaczne

z wykonaniem w zakresie obj?tym zdeponowan^ kwot% zobowi^zania Zamawiaj^cego W2gl?deni

Wykonawcy.

15. Odpowiedzialnosc Zamawiaj^cego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu

platnosci bezposrednich jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia calkowitego umowy,

o ktorym mowa w §7 ust.1 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 zaplatq, bezposredni^ wynikaj^cych ze szczegolowego

kosztorysu inwestorskiego oraz szczegolowego kosztorysu z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiaj^cy w celu wyliczenia faktycznej naleznosci z tytulu zaplaty bezposredniej uwzgl?dni ro^hic?

procentow^ (%) pomi?dzy calkowit^ cenj), wynikaj^c^ ze szczegolowego kosztorysu inwestorskiego

a cen^ oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 25/pn/2018.

Jezeli kwota wynikaj^ca ze szczegolowego kosztorysu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

b?dzie nizsza niz kwota wynikaj^ca ze szczegolowego kosztorysu inwestorskiego po uwzgl?dnieniu

ww. roznicy procentowej (%), Zamawiaj^cy dokona zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w wysokosci wynikajq^cej ze szczegolowego kosztorysu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy.

Jezeli kwota wynikaj^ca ze szczegolowego kosztorysu podwykonawcy lub ddszego podwykonawcy

b?dzie wyzsza niz kwota w)mikaj^ca ze szczegolowego kosztorysu inwestorskiego po uwzgl?dnieniu

ww. roznicy procentowej (%)^ Zamawiaj^cy dokona zaplaty w wysokosci 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 publicznego przez
Zamawiaj^cego oraz naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w §12 ust.l lit.a umowy.

17. Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowieh publicznych nie naruszajq, praw i obowi^zkow

Zamawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikaj^cych z przepisow

art. 647' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Oc
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§10

Zabezpieczenie naleizytego wykonania umowv

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zi, co
stanowi 10 % ceny oferty zlozonej ptzez Wykonawc? w zamowieniu nr 25/pn/2018.
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien pubKcznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiq,zany jest
poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiaj^cemu przysluguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia licz^c
od dnia podpisania protokolu koncowego. Pozostalq, cz?sc zabezpieczenia (do 30%) Zamawiaj^cy
obowiazany jest zwrocic Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r^ojmi za wady.

4. W okresach przyslugujacych Zamawiajacemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz?sci), Zamawiajacy nie
moze zostac pozbawiony mozliwosci wystapienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nale^ego

wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniajace roszczenie wystapilo w okresie waznosd

zabezpieczenia.

§11

Gwarancja i r^kojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego za przygotowanie i wykoname caiosci

robot b^dacych przedmiotem umowy, w tym za dokumenty projektowe.

2. Wykonawca udziela gwarancji otaz r^kojmi za wady ptzedmiotu umowy, w tym na dokumenty

projektowe, wykonane roboty budowlane, w tym instalacje oraz dostarczone urzadzenia, a takze na

pozostale elementy umowy, ktore mozna objac r^kojmia i gwarancja- Bieg okresu gwarancji i r^kojmi

za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokoiu odbioru robot budowlanych, konczy zas wraz

z uplywem - miesi^cznego okresu gwarancji i t^kojmi za wady* Hczac od dnia podpisania

protokoiu koncowego. * Itu ;^ostanie wpisanj okres ̂ arangi i r^kojmi t^odnie ̂  ̂aoferowanjm w ofercie Wykonawi^

:(lo^nej w i;am6wieniu nr25lpn/2018l

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za ewentualne wady (bl?dy) w opracowanej w ramach niniejszej

umowy dokumentacji projektowej. Konsekwencje wad (bl^dow), w tym rowniez finansowe, nie moga

obciazac Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest do usuni?cia w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego, na wiasny koszt zarowno wad w dokumentacji, jak i wszelkich konsekwencji tych

wad, jakie wystapia w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub w okresie r^kojmi za wady.

4. Wykonawca zobowiazuje si? wydac Zamawiajacemu najpozniej w dmu podpisama protokoiu odbiom
koncowego robot budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotyczace przedmiotu umowy.

Warunki gwarancji opisane w dokumetitach gwarancj^nych nie moga bye sprzeczne z warunkami

gwarancji wynikajacymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwiazane

sa postanowieniami niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si? do bezplatnego usuni?cia w ramach udzielonej gwarancji wad fizycznych
(naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawnia si?
w okresie udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca zobowiazany jest dokonac wymiany na rzecz wolna od wad w przypadku stwierdzenia
braku obiektywnej mozliwoki naprawy, badz w przypadku, gdy naprawa bylaby nieoplacalna
ekonomicznie.

(h
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7. Wykonawca zapewnia nast^puj^ce warunki gwarancji:

a) czas reakcji na zgioszenie przez Zamawiaj^cego nieprawidiowosci w dziaianiu klimalyzacji,

w tym urz^dzen i instalacji (czas fizycznego przyst^ienia do usuniecia niepraAvidiowosci) -

w ci^u 6 godzin Hcz^c od chwili otrzymania telefonicznego zgtoszenia od Zamawiaj^cego pod

numer telefonu , dodatkowo potwierdzonego za posrednictwem poczty

elektronicznej na adres e-mail:

O kazdej zmianie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, Wykonawca jest zobowiqzany

niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie.

Wykonawca zapewnia dost?pnosc zglaszania nieprawidlowosci lub innych problemow dotycz^cych

przedmiotu umowy w godzinach od 7.00 do 17.00, od poniedziaiku do pi^tku za wyj^tkiem dni

ustawowo wolnych od pracy. Do biegu czasu reakcji nie wlicza si? sobot, dni ustawowo wolnych od

pracy, ani dni roboczych od godz.17.00 do 7.00.

b) czas usuni?cia nieptawidtowosci w dziaianiu klimatyzacji, w tym urz^dzen i instalacji (czas

naprawy b^dz wymiany na rzecz woln^ od wad) - w tetminie do 12 godzin Ucz^c od chwili

przyst^ienia przez Wykonawc? do usuni?cia nieprawidlowosci, przy uwzgl?dnieniu postanowien

ust.8 i ust.9 niniejszego paragrafu.

8. W sytuacji, gdy naprawa b^dz wjrmiana b?dzie wymagala sprowadzenia urz^dzenia, cz?sci b^dz innego

elementu klimatyzacji, Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy rozwazy odpowiednie

wydluzenie czasu naprawy b^dz wymiany w stosunku do okreslonego w ust.7 lit.b), co zostanie

potwierdzone w drodze wymiany korespondencji e-mail.

9. W sytuacji, gdy przewidywany czas naprawy b^dz wymiany b?dzie dluzszy niz 24 godziny,

Wykonawca zobowi^zuje si? najp6:zniej w dtugim (2) dniu licz^c od dnia przyst^ienia, dostarczyc

i uruchomic nieodplatnie urz^dzenie (b^dz cz?sc b^dz inny element) zast?pcze o parametrach nie

gorszych od urz^dzenia (b^dz cz?sci b^dz innego elementu) naprawianego (wymienianego).

10. Dokonanie naprawy lub w)miiany, a takze uruchomienie urz^dzenia (b^dz cz?sci b^dz innego

elementu) zast?pczego oraz jego demontaz po dostarczeniu i uruchomieniu urz^dzenia (b^dz cz?sci

b^dz innego elementu) naprawianego (wymienianego), zostanie stwierdzone przez Strony

protokolamie.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone
w trakcie odbioru oraz za wady powstale po odbiorze w okresie r?kojmi za wady.

12. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie r?kojmi za wady, wad przedmiotu
umowy, Zamawiaj^cemu przysluguj^ nast?pujq,ce uprawnienia:
1) jezeli wady zostanq^ ujawnione w toku czjmnosci odbiorowych i nadaj^ si? do usuni?cia,

Zamawiaj^cy moze odmowic dokonania odbioru do czasu usuni?cia stwierdzonych wad,
wyznaczaj^c jednocze^nie Wykonawcy termin do ich usuni?cia;

2) jezeli wady zostan^ ujawnione w okresie r?kojmi za wady i nadaj^ si? do usuni?cia, Wykonawca
usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego;

3) jezeli wady nie nadaj^ si? do usuni?cia:

a) Zamawiaj^cy moze odpowiednio obnizyc wynagrodzenie - jezeli stwierdzone wady nie
uniemozliwiaj^ uZ3rtkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem;
b) Zamawiajstcemu przysluguje prawo do tozwi^zania umowy z zachowaniem zasad
okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokosci okre^onej w §12
ust.1 lit.a) umowy lub do zaz^dania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczaj^c
w tym celu odpowiedni termin - jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaj^ uzytkowanie przedmiotu
odbipru zgodnie z przeznaczeniem.
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13. Czas reakcji Wykonawey na zawiadomienie o wadzie ujawnionej w okresie r^kojmi za wady rozumiany

jako przybycie na miejsce ogl^dzin nie moze bye dluzszy niz czas wskazany w ust.7 lit.a) niniejszego

paragrafu licz^c od chwili otrzymania mailowego zgloszenia od Zamawiaj^cego, dodatkowo

potwierdzonego telefonicznie (adres e-mail oraz numer telefonu jak podany w ust. 7 lit.a).

Z dokonanych ogl?dzin Strony sporz^dzq, stosowny protokol.

14. Wszelkie koszty w toku wykonywania zobowi^zan z tytulu gwarancji b^dz rgkojmi za wady, w tym

zwi^ane z wymian^ lub napraw^ usuni?ciem wad (w szczegolnosci koszty robocizny, materialpw,

cz^sci, urz^dzen), w tym z ewentualnym transportem, instalacj% uruchomieniem, ponosi Wykonawca.

§lla

1. Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic biez^c^ sprawnosc Idimatyzacji w ramach udzielonej gwarancji

oraz w calym okresie jej trwania.

2. W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot umowy, w calym okresie jej trwania, Wykonawca

zobowi^zuje si? do bezplatnego serwisowania zainstalowanej Idimatyzacji, tj. do dokonywania

przegladow oraz konserwacji wszystkich zamontowanych w ramach umowy urzadzeh i instalacji,

zgodnie z zakresem i z cz^stotliwoscia wymagana w dokumentacjach techniczno-mchowych oraz

w sposob zapewniajacy realizacj? uprawnieh wynikajacych z tych dokumentacji, przy czym zastrzega

si?, iz Wykonawca w okresie gwarancji zobowiazany jest do wykonania przegladow i konserwacji

Idimatyzacji co 6 miesiecy, co oznacza nie mniej niz 2 przegl^dy i konsetwacje w okresie

kazdych 12 miesi^cy trwania gwarancji.

3. Zakres przedmiotowy bezplatnego serwisowania Idimatyzacji (tj. przegladow i konserwacji):

a) czyszczenie jednostek weym?trznych i agregatow zlokalizowanych na zewnatrz budynku

b) czyszczenie filtrow jednostek wewn?trznych,

c) dezynfekcja z zastosowaniem srpdkow grzybobojczych i bakteriobojczych (wjmiagany atest

higieniczny na srodek),

d) kontrola cisnien w ukladach freonowych,

e) kontrola droznosci instalacji odprowadzajacej skropUny,

^ kontrola szczelnosci instalacji ukladu chlodniczego,

g) kontrola i czyszczenie wymiennikow ciepla,

h) kontrola ukladu sterowania,

i) kontrola i uzupelnienie brakujacej ilosci czynnika chlodniczego,

j) regulacja urzadzen.

Wykonanie czynnosci w ramach serwisowania kUmatyzacji Wykonawca zobowi^zuje si? kazdorazowo

wpisac do rejestm CRO (Centralny Rejestr Operatorow) niezwlocznie po wykonanej czynnosci.

4. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawey wykonywanie przegladow i konserwacji po godzinach pracy

S%kiego OW NFZ, tj. w godz. 16.00 do 7.00. Konkretny termin wykonania kazdego z przegladow

i konserwacji winien zostac kazdorazowo uzgodniony przez Wykonawc? z jedn^ z osob, o ktorych

mowa w §5 ust.1 umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem. Uzgodnienie winno nast£^ic za

posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

§12

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zuje si?

zaplacic Zamawiaj^cemu nast?puj^c^ kar? umown^:

a) w wysokosci 5% wynagrodzenia. bruttp okredonego w §7 ust.1 umowy, jezeli Zamawiaj^cy rozwi^ze
z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawey. Przez przyczyny uzasadniaj^ce rozwi^zaiiieumo
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umowy rozumiec nalezy raz^ce naruszenie postanowien umowy przez Wykonawc?; za raz^ce

naruszenie postanowien umowy w szczegolnosci moze zostac uznana koniecznosc wielokrotnego, tj.

wi^cej niz dwukrotnego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy przez Zamawiaj^cego lub koniecznosc dokonania takiej zaplaty przez Zamawiaj^cego

na sum? wi?kszq. niz 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.l umowy, a takze

niezrealizowanie umowy w terminie do 23.01.2019 r.;

b) w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzieia opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §3

ust.l umowy. JezeE opoznienie przekroczy 23 dni Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc

skorzystania z prawa do tozwi^zania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej okreslonej

w ust. 1 lita, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w §4 ust.8 litb) umowy;

c) w wysokosci 100,00 zlotych za kazd^ godzin? opoznienia w stosunku do czasu reakcji okreslonego

w §11 ust. 7 lita umowy b^dz w §11 ust.l3 umowy;

a) w wysokosci 100,00 zlotych za kazd^ godzin? opoznienia w stosunku do terminu okreslonego

w § 1 lust. 7 litb umowy;

b) w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu na usuni?cie wad

okreslonego na podstawie §11 ust. 12 pkt 1 lub pkt 2 umowy;

c) w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego na

podstawie §11 ust.l2 pkt 3 Etb) umowy;

d) w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego na

podstawie §lla ust. 4 zd.2 umowy;

e) w wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

^  w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

g) w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

h) w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty (§2 ust. 11) wymaganej przez Zamawiaj^cego;

i) w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez

Zamawiaj^cego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umow^

j) w wysokosci 200;00 zt 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;

k) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,
o ktorych mowa w §3 ust.23 lit. a, b lub c, b^dz za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie
wyjasnieh, o ktorych mowa w §3 ust.23 Et.d.

2. W przypadku, gdy wysokosc naHczonych kar umownych z tytulow, o ktorych mowa w ust.l lit. b-k
osiqgnie 5% wynagrodzenia umowy, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, Zamawiaj^cy jest uprawniony.
do rozwiiizania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci okreslonej w ust.l lit.
a.

3. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor?czenia Stronie wezwama do
zaplaty. W razie opoznienia z zaplaty kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze z^dac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia. W razie opoznienia w zaplacie kary,
Zamawiaj^cy moze potr^cic nalezn^ mti kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej
naleznosci Wykonawcy, jak% ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci
z wynagrol Izenia).

^ lyL / 'Mini
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4. Zaplata kary przez Wykonawc^ lub potrq^cenie przez Zamawiaj^cego kwoty kary z platnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowi^zku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowi^zan wynikaj^cych z umowy.

5. W sytuacjach opisanych w ust.l lit f,g,h Zamawiaj^cy naUcza kar? umown^ oraz wyznacza Wykonawqr

dodatkowy termin do przedlozenia wymaganych dokumentow lub do dokonania wymaganej zmiany.

W przypadku nieprzedlozenia dokumentow lub niedokonania zmiany w wyznaczonym terminie

Zamawiaj^cy po raz kolejny naUcza kary umowne zgodnie z ust.l lit. f,g,h.

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^ zgodnie z ust.1 liti oraz wzywa Wykonawc? do usuni^cia takiego podmiotu w wyznaczonym

terminie. W przypadku nieusuniecia w tym terminie Zamawiaj^cy nalicza ponownie kar? umown^
zgodnie z ust.l lit.i oraz ponownie wzywa Wykonawc? do usuniecia.

7. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego, w przypadku, gdy

zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.

8. Rozwi^zanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nastgpuje z chwil^ zlozenia
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwi^zaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwi^zania

umowy. W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie

wykonany zakres umowy, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzq^dzonego w oparciu

o inwentaryzacje robot. W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cy zachowuje prawo do roszczen

z tytuiu gwarancji i r^kojmi za wady do prac dotychczas wykonanych.

9. Zawieszenie terminu wykonania umowy zawiesza bieg opoznienia i naliczania z tego tymlu kar
umownych.

10. W przypadku zbiegu podstaw do rozwi^zania umowy i naUczenia kary umownej okreslonej w ust. 1

lit.a niniejszego paragrafu, Zamawiaj^cy moze skorzystac tylko z jednej podstawy do naliczenia kary

z tytuiu rozwi^zania umowy.

§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie szkody powstale po stronie Zamawiaj^cego, jego

pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem umowy, w tym z robotami
budowlanymi. W ciqgu 3 dni licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic
Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie ubezpieczen waznych w okresie obejmuj^cym okres
realizacji umowy:

w zakresie ubezpieczen budowalnych, gdzie sum? ubezpieczenia stanowi kwota w wysokosci nie
nizszej niz kwota bmtto, o ktorej mowa w pkt 2 zal^cznika nr 2 do umowy;

w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej do sumy gwarancyjnej 1.000.000,00 zl; OC ma zawierac
rozszerzenie OC za podwykonawcow, jezeU Wykonawca b?dzie korzystal z podwykonawcow przy

realizacji zamowienia.

§14

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy

nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost?p do urz^dzen, pomieszczen Zamawiaj^cego

w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowiizan z tytuiu gwarancji

i r?kojmi za wady, zobowi^zane sq. do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczicych

Zamawiajicego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych

osobowych podstawowych, jak i wrazUwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form

przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez

przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si? wykonujic obowiizki wynikajice z niniejszej umowy

(np. podwttkonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.

(ir
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PoT^zsze kwestie uszczegoiawia zawarta w dniu dzisiejszym pomigdzy Stronami Umowa o zachowaniu

poufriosci w NFZ stanowi^ca zakcznik nr 3 do niniejszej.umo-wy.

2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachpwania

poufnosci, o ktoryiri mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zacho^q,

przeslanki do ziozenia takiego oswiadczenia, liprawnia Zamawiajq^cego do naliczenia Wykonawcy kary

umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do

powiadomienia stosownych organpw. Wzor Oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

stanoyd zai^cznik.dp Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stroni'e Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych

przez Wykonawc? jako tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych

w obowiqzuj^cych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych

informacji oraz ich zrodia.

§15

Postanowienia koiiCowe

1. Umowa niniejsza zostaia zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczdnego, zgodnie z ustaw^ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publiczhych.

2. Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy wymagac b§dzie formy pisetnnej pod rygorem

niewaznosci, z uwzgl^dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.

3. Przez dni, o ktorych mowa w niniejszej umowie,. nalezy rozumiec dni kalendarzowe, Przez dni

robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni od poniedziaiku dp pi^tku, za

wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

4. W sprawach nieuregulowanych w.niniejszej umowie stosuje si? przepisy Prawa zamowien publicznych

oraz Kodeksu cywilnego.

5. Sprawy sporne b?dq^ rozpatrywane przez S^d wksciwy dla siedziby Zamawiaj^cego (Katowice).
6. Umow? niniejszq, sporz^dzono w. trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzjmiuje Zamawiajstcy.

ZAMAWIAJ4CY VfYKONAWCA

KIEROYtT>lIK-

Dzialt.1 PlaDowania i Anah? Skonomicznych
S!a'';kiego Oddziak Wojewddzkiego

Narodowego Ftsndusai Zdrowia w Katowicach
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszern Zdrqwia - 6l^skim Oddziatem Wojewodzkim z siedzibq
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

- ̂i^skiego Oddziatu Wojewodzkjego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziata: na podstawie petnomocnictwa nr

z dnia ,

zwanym dalej „Zamawiaj^cym"

a

z siedzjb^ w adres: wpisanym do

prowadzonego przez pod numerem

/jezeli dotyczy/,

NIP: , REGON: , wysokosc kapitatu zaktedowego: /jezeli

dotyczy/,

w imieniu ktbrego dziata:

-  zwanym dalej „Wykonawc^",

0 tresci nastqpujqcej:

W zwiqzku z podpisaniem umowy nr z dnia ktorej przedmiotem jest

zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej pqlegajqeej na modernizacji instalacji

klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13-
budynek A, zwanej dalej „umow^ podstawow^", Strony w celu wtasciwej ochrony danych

poufnych udostopnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej

postanawiaj^, co nast^puje:

§1

llekroc w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczaj^ one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane

w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dzialalnosci Zamawiaj^cego lub

przedsi§wzi§c Zamawiaj^cego zwi^zanych z realizacji umowy podstavyowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomiqdzy przedstawicielami Stron w zwiqzku z

realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez

Zamawiajicego, ktore zostaty utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowii Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia si

powszechnie znane lub jawne.

§2

T. Z uwagi na udostopnianie Infprmacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje sIq do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

od formy, wjakiej zostafy mu przekazane;
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2) wykorzystywania Informacji Poufnych wytgcznie na uzytek prowadzonej

wspotpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdujq si§ one w posiadaniu

Wykonawcy:

4) ujawnlenia Informacji Poufnych wyf^cznie osobom biorqcym udziai

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te sq

niezb^dne dia prawidtowej realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,

0 poufnym charakterze udost^pnianych i przekazywanych im Informacji poufnych,

pouczenia ich w sprawie traktowania tych Informacji jako poufnych oraz odebrania

od tych osob oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy o zachowaniu

poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych

w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie

na tak^ czynnosc pisemna zgoda lub dokonanie czynnosci jest obiektywnie

niezb^dne w zwi^zku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiajicy zobowi^zuje

si^ do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej

osobom bioricym udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,

ktore okazi upowaznienie Zamawiaj^cemu do udziafu w realizacji umowy

podstawowej;

7) na pisemny wnjosek Zamawiajicego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiajicemu lub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materiatdw zawierajgcych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami b^dqcymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia

materiatow winien uzyskac pisemny akceptacj? Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowiizkow dotycz^cych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu

kar§ umowni w wysokosci 5.000,00 ztotych /stownie: pi^c tysi^cy 00/100 ztotych/

za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiaj^cego,

w terminie do 14 dni liczic od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby biorice udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy

(niniejsze obejmuje wszelkie osoby wystipujice po stronie Wykonawcy, w tym

rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie

zobowiizujice ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru

okreslonego w zat^czniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia

Wykonawca zobowiizuje si^ ztozyc Zamawiaj^cemu przed przystipieniem do

faktycznej realizacji umowy podstawowej przez danq osob§. Obowiizek powyzszy

dotyczy w rownym stopniu osob wykonujicych czynnosci zwi^zane z wypetnianiem

Strona 2 z 5



Nr zam6wienia: 12/pn/2018 zal^cznik nr 3 do umowy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufnoSci w NFZ

zobowi^zan Wykonawcy z tytufu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy

podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiajqcemu oswjadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

Wykonawca zapteci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwot§ 1.000,00 ztdtych

/stownie: jeden tysi^c 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. t^czna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa vy ust. 2 i ust.4 niniejszego

paragrafu, nie moze przekroczyc wysokosci 50% /stownie: pi^cdziesi^t procent/

wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w §7 ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,

odszkodowania za zawinione wytqcznie przez Wykonawcy ujawnienie Informacji

Poufnych, w wysokosci przewyzszaj^cej kar§ umownq, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Strong poszkodowan^ z tego tytuto, przekracza wysokosc kary

umownej, o ktorej mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialno^c odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez cafy

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasni^ciu,

a takze w okresie gwarancji i r^kojmi, bez wzgl^du na podstaw? prawn^ (tak

kontraktowq, jak i deliktow^) i przyczyn§ tej odpowiedzjalnosci, ograniczona jest do

szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:

a) przypadkow wyrzqdzenia szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzgl^dnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej lub daisi Podwykonawcy winni

zostac zobowi^zani przez Wykonawcy do przestrzegania zobowi^zan wynikaj^cych

z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych

ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowi^zujqcych przepisow
prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania sgdu b^dz

innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych,

niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiaj^cego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy obowi^zuj^cych przepisow prawa, wezwania s^du

lub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b^dzie
uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyt^cznie w zakresie wymaganym

prawem oraz zobowi^zany do podj^cia wszelkich uzasadnionych srodkow majqcych

na celu upewnienie si^, zq Informacje Poufne s^ traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos.c za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy

przez swgich pracownikow b^dz inne osoby, ktore b^d^ zaangazowane w proces

Strona 3 z 5



Nr zam6wienia: 12/pn/2018 zaJ^cznik nr 3 do umpwy - wz6r Umowy
0 zachowaniu poufnoSci w NFZ

realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow i

dalszych podwykonawcow).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiqzywania umowy podstawowej, ztym

ze zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

i odpowiedzialnosp z tego tytulu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej

umowy oraz umowy podstawowej, nie wyt^czaj^c okresu gwarancji i r^kojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgod? na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia

zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiaj^cego lub od niego

uzyskanych.

§7

1. Strony poddajq pod rpzstrzygnl^cie sporow powstafych na gruncie niniejszej umowy,

wtasclwemu miejscowo ze wzglpdu na siedzlbp Zamavylajgcego sqdowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestll nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowi^zuj^ce przepisy

prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

Zat^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowiqzaniu do zachowania

poufnosci, ktore stanowi jej integraln^ czpsc.

§10

Niniejsza umowa sporzqdzona zostala w trzech jednpbrzmj^cych egzempiarzach,

z czego dwa egzempiarze ptrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzempiarz otrzymuje

Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

V/ 1
arodow^iP

jpagmo W zastQp,stwie Naczelnika
Wydzialu Aditiinisiracvjno-Gospodarczego
p.o,KIEROWNiKA^ ^ „

lnw©s|y®ji^ ZMdwiefi PfRAWNY
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Zatacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ - wzor Oswiadczenia

(imi§ i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowii^zaniu do zachowania ppufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentuj^c w dniu Wykonawcp podczas

realizacji umowy na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegajqcej na

modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach

przy ul. Kossutha 13 - budynek A, w siedzibie ^l^skiego OW NFZ w Katowicach,
z uwagi na udost^pnlanie Informacji Poufnych, zobowi^zuje si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas

realizacji umowy podstawowej, przedmiotem ktorej jest zaprojektowanie

1 wykonanie roboty budowlanej poiegajqcej na modernizacji instaiacji klimatyzacji

na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 -

budynek A, niezaleznie od formy, w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1), wyt^cznie w celu realizacji umowy.

Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobovyych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwiqzane z realizacjq

umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis
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