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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
r

robota budowlana polegaj^ca na remoncie parkingu glownego budynku Sl^skiego

OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

zatqcznikami do niniejszej SIWZ s^:
1. formularz oferty
2. formularz opis przedmiotu zamowienia
3. formularz opis rdwnowaznosci
4. formularz wykaz robot budowlanych
5. Dokumentacja projektowa:

1) Opis prac budowlanych „Remont parkingu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach" autorstwa: Archicon
S.C. Jerzak Szaraniec ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

2) Informacja do planu bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i organizacji placu budowy autorstwa: Archicon
S.C. Jerzak Szaraniec ul- Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

3) Przedmiar robot.
6. Specyfikacje techniczne wykonahia i odbioru robot budowlanych:

1) ST 00.00. Wymagania ogolne
2) SST 01.00. Przygotowanie placu budowy
3) SST 02.00. Kraw^zniki betonowe
4) SST 03.00. Nawierzchnie parkingu
5) SST 04.00. Roboty elektryczne.

7. wzor uinowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy (wzor oswiadczenia)
8. wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
9. wzor oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp
10. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa
11. mapka pogl^dowa ■
12. tekst rozporz^dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r. w sprawie metod

kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867)

data i podpis:

Zatwierdzam

Z upowaznienia D^^ektora
^l^skiego Oddziahi Wojew6dzMego

Narp^iwego Fuii(k^u Zdrowia w Kftowicacn
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Dariusz Kaczma/ek
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Bartosz Kama



Nr zamowienia: 18/pii/2017

I. Nazwa ffirtna) oraz adres Zamawiaiacego

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

II. Trvb udzielenia zamowienia

Post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

Numer postfpowania

Post^powanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 18/pn/2017. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni o powolywanie si§ na ww. numer.

Terminologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp",

nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. Ilekroc w „SIWZ" mowa

jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumiec Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach" nalezy przez to rozumiec dni

kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekroc w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz4dzeniu Ministra

Rozwoju w sprawie dokumentow" nalezy przez to rozumiec rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post^powaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. poz. 1126).

III. Qpis przedmiotu zamowienia

I. Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana polegaj^ca na remoncie parkingu glownego budynku Sl^skiego

OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ.

Kod Wspolnego Slownika Zamowien (CPV): 45.00.00.00-7 - roboty budowlane; 45.31.lO.OO-O roboty w zakresie

przewodow instalacji elektrycznych.

Przedmiot zamowienia obeimuie swvm zakresem:

1) prace przygqtowawcze
2) rozbiorka nawierzchni drogowych
3) przeniesienie hydrantu zewnqtrznego
4) wymiana podbudowy drogowej
5) montaz krawqmikdw
6) montaz fundamentow do szlabanow i znakow pionowych
7) wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych i z kostki brukowej
8) montaz szlabanow i znakow pionowych
9) montaz ogranicznikow parkingowych
10) usuwanie znakow poziomych
11) malowanie nowych znakow poziomych i przejscia dla pieszych
12) montaz dwoch nowych slupdw oswietleniowych
13) prace porzqdkowe.

Na opis przedmiotu zamowienia sklada sie:
1) formularz opis przedmiotu zamowienia,
2) dokumentacja projektowa:

a) Opis prac budowlanych „Remont parkingu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach" autorstwa: Archicon S.C.
Jerzak Szaraniec ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

b) Informacja do planu bezpieczenstwa, ochrohy zdrowia i organizacji placu budowy autorstwa: Archicon
S.C. Jerzak Szaraniec ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

c) Przedmiar robot.
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrocie: STWiORB):

a) ST 00.00. Wymagania ogolne
1
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b) SST 01.00. Przygotowanie placu budowy
c) SST 02.00. Kraw^zniki betonowe
d) SST 03.00. Nawierzchnie parkingu
e) SST 04.00. Roboty elektryczne.

Opis przedmiotu zamowienia okresla standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art.91 u$t.2a pzp.

Uwaga!

• Sugerowana przez Zamawiaj^cego na potrzeby sporz^dzenia harmonogramu robot (patrz wzor umowy) kolejnosc
wykonywania robot objptych przedmiotem zamowienia zostala podana w formularzu opis przedmiotu zamowienia
(patrz rowniez mapka pogl^dowa zal^czona do SIWZ).
• W przedmiarze robot w pozycji Montaz na slupie opraw led (slupy oswietleniowe producenta Rossa), wskazano
na konkretne shipy, jakie Zamawiaj^cy oddaje Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotowego zamowienia.
Wskazanie nazwy dotyczy shipow stanowi^cych material inwestora (Zamawiaj^cego), slupy posiadane przez
Zamawiaj^cego i nie jest wskazaniem znaku towarowego etc., o ktorym mowa w art. 29 ust.3 pzp.
• W przypadku roznic merytorycznych pomi^dzy tresci^ dokumentacji projektowej. b^dz STWiORB a tresci^

pozostalej cz^sci SIWZ, pierwszenstwo maj^ zapisy pozostalej cz^sci SIWZ.

Uwaga!

Wykonawca winien niezwlocznie zglosic Zamawiaj^cemu w trybie art. 38 pzp wszelkie w^tpliwosci odnosz^ce si?

do opisu przedmiotu zamowienia, w tym do dokumentacji projektowej i STWiORB, w szczegolnosci wszelkie

dostrzezone bl?dy, wewn?trzne sprzecznosci, niezgodnosci, czy niekonsekwencje.

Informuje si?, iz parking glowny przy ul. Kossutha 13 w Katowicach jest ogolnie dost?pny. Istnieje zatem

mozliwosc dokonania przez Wykonawc? ewentualnych ogl?dzin we wlasnym zakresie.

W przypadku jakichkolwiek pytan b^dz w^tpliwosci, w tym takze wynikaj^cych z dokonanych ogl?dzin parkingu,

Wykonawca winien na podstawie art.38 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych zwrocic si? do Zamawiaj^cego

z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien zgodnie z procedure okreslon^

w przepisach cyt. ustawy.

Uwaga! Autor/autorzy dokumentacji projektowej oraz STWiORB nie s^ upowaznieni do udzielania jakichkolwiek

informacji Wykonawcom.

2. Realizacja zamowienia b?dzie przebiegala na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik do

niniejszej SIWZ. Wzor umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.

Niniejsza SIWZ we wzorze umowy okresla takze:

a) wymagania dotycz^ce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, ktorych

niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s^ dostawy lub uslugi, ktore, z uwagi na

wartosc lub przedmiot tych dostaw lub uslug, nie podlegaj^ obowi^zkowi przedkladania Zamawiaj^cemu.

Wzor umowy okresla zasady zawierania umdw o podwykonawstwo zarowno w przedmiocie robot budowlanych, jak

i w przedmiocie dostaw i ushrg.

Obowi^zek przedkladania umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s^ dostawy lub uslugi nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto^ci umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy

okreslonego w §7 ust.l umowy - ceny oferty) oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot polega na

przeniesieniu hydrantu zewn?trznego, montazu flmdamentow do szlabanow i znakow pionowych, robotach

brukarskich (wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej), montazu szlabanow i znakow pionowych,

montazu ogranicznikow parkingowych, malowaniu nowych znakow poziomych i przejscia dla pieszych, montazu

dwoch nowych slupow oswietleniowych. Wyl^czenie, d ktorym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wi?kszej niz 50.000,00 zlotych brutto.

k'
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3. Rozwiazaniarownowazne.

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

rozwiazania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysz^ wyrazy „lub rownowame".

Speinienie warunku rownowaznosci Wykonawca zobowi^zany jest wykazac na wypebiionym, podpisanym

i zal^czonym do oferty formularzu opis rownowaznosci. Formularz opis rownowaznosci nale^ wypeinic przy

uwzgl^dnieniu wskazowek zawartych w niniejszej SIWZ, a takze w tresci samego formularza.

Rownowaznosc dotvczv:

norm, w tym PN, PN-EN, PN-IEC, PN-B, PN-C, PN-E, PN-HD, N SEP-E, EN wskazanych w skladaj^cej si? na

SIWZ dokumentacji projektowej b^dz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wsz?dzie tam, gdzie w SIWZ pojawia si? odniesienie do konkretnej normy, przyjmuje si?, iz odniesieniu takiemu

towarzysz^ wyrazy „lub rownowame" - dopuszcza si? rozwiazania rownowazne opisanym przez Zamawiaj^cego.

Wykonawca, ktory powohije si? na rozwi^ania rownowazne opisywanym przez Zamawiaj^cego, jest obowi^zany

wykazac, ze oferowana przez niego robota budowlana spelnia wymagania okreslone przez Zamawiaj^cego.

W tym celu Wykonawca winien wypeinic i zai^czyc do formularza oferty formularz opis rownowaznosci.

Wykonawca wypeiniaj^c formularz opis rownowaznosci winien:

a) wskazac nazw? normy/norm - rozwiazania rownowaznego oraz

b) podac opis oferowanego rozwiazania rownowaznego,

w odniesieniu do norm wskazanych w SIWZ.

Opis oferowanego rozwiazania rownowaznego winien wykazac (udowodnic) rownowaznosc rozwiazania, ktore

winno bye na poziomie nie gorszym niz normy wskazane w SIWZ.

Uwaga: Formularz opis rownowaznosci nalezy wypeinic i podpisac w przypadku oferowania rozwi^zan

rownowaznych. Niewypehiienie b^dz niezal^czenie do oferty formularza opis rownowaznosci oznacza,

iz Wykonawca oferuje normy (rozwiazania) zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

4. Wvmog zatrudnienia na podstawie umowv o prace (art. 29 ust.3a pzp)

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisie przedmiotu zamowienia na uslugi lub roboty budowlane

wymagania zatrudnienia przez wykonawcf lub podwykonawc^ na podstawie umowy o prac^ osob wykonujqcych

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

na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.

z20I4 r. poz. 1502, z pozn. zm.).

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

wszystkie czynnosci fizyczne wykonywane w ramach przedmiotu zamowienia (umowy), ktore wskazano

w pkt I ppkt 1-13 formularza opis przedmiotu zamowienia, uszczegolowione w dokumentacji projektowej,

w tym w przedmiarze robot, oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

wykonywane bezposrednio przez pracownikow fizycznych uczestnicza,cych po stronie Wykonawcy lub

podwykonawcy w procesie wykonywania robot budowlanych (using) obj?tych przedmiotem zamowienia,

z wyl^czeniem czynnosci polegaj^cych na dostawde oraz transporcie (kierowcy).

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

czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robot b^dz innych osob pelni^cych

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo

budowlane, w tym osob z uprawnieniami elektrycznymi, a ta.kze nie obejmuje przypadkow osobistego

swiadczenia przez przedsi?biorc? prowadz^cego 1-osobow^ dzialalnosc gospodarcz^.
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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 zamowienia na roboty budowlane, nie
zas w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.

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

1) Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp: najpozniej w dniu

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

Wykonawc^, czy podwykonawc?) przedio^ Zamawiaj^cemu (j^dnej z osob wskazanych w §5 ust.3 umowy)

oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych

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

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

(kompletne oswiadczenie) winno zawierac rowniez imi? i nazwisko osob zatrudnionych na podstawie umowy

0 pracf wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob§ czynnosci, rodzaju umowy o prac§, dokiadne

okreslenie podmiotu skiadaj^cego oswiadczenie, dat^ zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do

ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Uprawnienia Zamawiaj^cego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawcy wymagah, o ktorych mowa

w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez

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

pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1):

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

podwykonawc? kopii umowy/umow o prac? osob wykonuj^cych w trakcie realizacji zamowienia

czynnosci, ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopia

umowy/umow powinna zostac zanonimizowana w sposob zapewniaj^cy ochron? danych osobowych

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

(tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi? i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac§ powinny bye mozliwe do

zidentyfikowania;

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

Wykonawcy lub podwykonawcy skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na

podstawie umow o pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

c) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodno§6 z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy lub

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

zanonimizowan^ w sposdb zapewniaj^cy ochrony danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imiy i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizacji;

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

zatrudnienia na podstawie umowy o pracy;

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

powziycia uzasadnionych w^tpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcy lub

podwykonawcy.

Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a takze wyjasnienia, o ktoiych mowa pod lit.d Wykonawca przedlozy

Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy lub
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podwykonawc? osob wykonuj^cych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, co do ktdrych przedmiotowa

SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

3) Sankcje z tytulu niespetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp: opisana we wzorze umowy

mozliwosc rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku nieziozenia w terminie kompletnego

oSwiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1) oraz obowi^zek zapiaty kary umownej za kazdy dzien niezatrudniania

w oparciu o umowe o prac? osoby wykonuj^cej czynnosci, co do ktdrych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia

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

dzieh opdznienia w przediozeniu w terminie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2) lit. a, b lub c, bgdz za kazdy

dzieh opdznienia w przediozeniu w terminie wyjasnieh, o ktdrych mowa w pkt 2) lit.d.

4) Rodzaj czynnosci niezbfdnych do realizacji zamowienia, ktdrych dotycz^ wymagania zatrudnienia na

podstawie umowy o prac? przez Wykonawcf lub podwykonawc^ osdb wykonujqcych czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia: wszystkie czynnosci fizyczne wykonywane w ramach przedmiotu zamdwienia

(umowy), ktdre wskazano w pkt I ppkt 1-13 formularza opis przedmiotu zamdwienia, uszczegdlowione

w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robdt, oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych, wykonywane bezposrednio przez pracownikdw fizycznych uczestnicz^cych po

stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robdt budowlanych (using) obj^tych

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

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

czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robdt b^dz innych osdb pelni^cych

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

w tym osdb z uprawnieniami elektrycznymi, a takze nie obejmuje przypadkdw osobistego swiadczenia przez

przedsi^biorc^ prowadz^cego 1-osobow^ dzialalnosc gospodarczg.

Wymdg zatrudniania na podstawie umowy o prac^, o ktdrym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwieh

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

zas w okresie gwarancji i r^kojmi za wady.

5. Warunki gwarancii i rekoimi za wady:

Wykonawca winien udzielic gwarancji oraz r^kojmi za wady przedmiotu zamdwienia, na warunkach okreslonych

w SIWZ, w tym we wzorze umowy. Okres gwarancji i r^kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania

protokohi odbioru robdt budowlanych, kohczy zas wraz z uplywem 36 miesi?cy liczgc od dnia podpisania protokolu

kohcowego.

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

gwarancji wynikajgcymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane b^d^ postanowieniami

umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mogg bye korzystniejsze od

okreslonych w umowie.

6. Warunki platnosci: warunki platnosci zostaly okreslone we wzorze umowy.

7. Inne informacie.

1) Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert cz?sciowych.

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

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

4) J?zyk post?powania.

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

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

ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t), ktdra formuluje zasad? uzywania j?zyka
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polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku

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

stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlewych oraz oznaczeh

pochodzenia towarow i ushig, norm wprowadzanych w j^zyku oryginalu zgodnie z przepisami o normalizacji.

8. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca moze powierzvc wykonanie cz^sci zamowienia podwykonawcy.

2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp zada wskazania przez Wvkonawce czesci zamowienia. ktorych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm

podwvkonawcdw ("patrz: formularz oferty).

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

podwykonawcy, wykonania przez Wykonawcf kluczowych czesci niniejszego zamowienia, tj. wykonanie

nawierzehni asfaltowej i jej podbudowy. W tym zakresie z uwagi na wyl^czenie podwykonawstwa,

niedopuszczalne jest rowniez powolanie si§ na zdolnosc zawodow^ innego podmiotu - por. pkt V pkt 3 SIWZ.

4) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwieh na roboty budowlane, ktore maj^ bye wykonane

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

przyst^pieniem do wykonywania zamowienia, Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona

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

budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,

ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacji robot budowlanych.

5) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l, w celu wykazania spelniania

warunkow udzialu w postipowaniu, Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktorego zasoby Wykonawca powolywal sii w trakcie postipowania o udzielenie zamowienia.

IV. Termin i mieisce wykonania zamowienia

1. Termin wykonania zamowienia: w terminie do 45 dni licz^c o dnia przekazania frontu robot.

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

Przekazanie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony protokolem przekazania frontu robot.

W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ harmonogram robot budowlanych,

przy uwzglidnieniu sugerowanej kolejnosci wykonywania robot wskazanej w formularzu opis przedmiotu umowy.

W terminie do 3 dni roboczych liczqc od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowiqzany jest przedstawic

Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy zawarcie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej

z tytuhi prowadzonej dzialalnosci i posiadanego, mienia, na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

Kwesti? terminow i zasad wykonania przedmiotu zamowienia szczegolowo opisuje wzor umowy.

2. Miejsce realizacji zamowienia: parking glowny ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

V. Warunki udzialu w postenowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust.l pzp o udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegajq wykluczeniu;

2) spelniaj^ warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okreslone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

0 zamowieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? warunek udzialu w post?powaniu dotycz^cy sytuacji fmansowej oraz

warunek udzialu dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadanie wymaganego doswiadczenia).
6
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Ad.l) Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - niepodleganie wvkluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzic podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-pkt

23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ oswiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, zas w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniez oswiadczenie 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, moze przedstawic

dowody na to, ze podj^te przez niego srodki wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci

udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie

pieni^zne za doznan^ krzywd^ lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz

wsp61prac§ z organami scigania oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych,

ktore s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub

nieprawidlowemu 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

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

»Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, 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 oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1

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

» Zamawiaj^cy moze wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamowienia.

Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunku udzialu w postcpowaniu okreslonego przez

Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamowieniu oraz ninieiszei SIWZ.

a) Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv svtuacii finansowei.

Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow fmansowych 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 uplywem terminu skladania ofert.

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

sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego

dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub lit.b SIWZ.

b) Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv zdolnosci zawodowei.

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotyczqcego zdolnosci zawodowej (posiadania

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

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

i lit. d SIWZ.

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

wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej (zakonczonej)

(/i
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polegajqcej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej i jej podbudowy o wartosci nie mniejszej niz 100.000,00

zlotych brutto.

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

z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly

wykonane, z zai^czeniem dowoddw okreslaj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,

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

i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione

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

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

Uwaga!

♦ Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca wskazuje przedmiot
roboty budowlanej zgodny ze zdefmiowanym powyzej.

♦ Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych wartosc, Wykonawca wpisuje kwot^ brutto w zlotych za
wykonan^ robote budowlan^.

♦ Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych dat§ wykonania, Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok
wykonania (zakonczenia) roboty budowlanej.

♦ Podaj^c w formularzu wykaz robdt budowlanych miejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres wykonania
roboty budowlanej.

♦ Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanyeh przez Wykonawc^ zamowieh bylby szerszy (np. obejmowalby
inny rodzaj zamowienia b^dz inne roboty budowlane), Wykonawca winien wyodr^bnic i podac dane dotycz^ce

jedynie wykonanej roboty budowlanej zdefmiowanej powyzej. W przvpadku podawania wartosci Wykonawca

winien wpisac zarowno kwote stanowiaca wartosc calego zamowienia. iak i wartosc samei roboty budowlanej

zdefmiowanej powvzei.

.  ♦ Wykonanie kazdej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostac poswiadczone dowodami
w zakresie wymaganym w niniejszej SIWZ, tj. ze wykazana robota budowlana zostala wykonana

nalezycie, w szczegolnosci, ze zostala wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego

1 prawidlowo ukonczona.

2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia:

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy

z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia;

b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ - wystarczy spelnienie

go wspolnie przez Wykonawcow ubiegaj^cych si? o zamowienie (jako suma posiadanych srodkow

fmansowych lub zdolnosci kredytowej), co oznacza, iz warunek moze spelnic jeden z Wykonawcow,

l^cznie dwoch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

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

samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia, tzn.

przynajmniej jeden z takich Wykonawcow powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci

sumowania zdolnosci zawodowej - doswiadczenia).

3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktorym: Wykonawca maze vr celu potwierdzenia spelniania warunkow

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 fmansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych.
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na grancie niniejszego post^powania przyjmuje si§, iz „stosowna sytuacja", o ktorej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,
wyst^pi wyi^cznie w przypadku, gdy;

1) Wykonawca, ktdry polega na zasobach innego podmiotu/ow, udowodni Zamawiaj^cemu, xq realizuj^c
zamowienie b^dzie dysponowal niezb^dnymi zasobami tego podmiotu/6w, w szczegolno^ci przedstawiaj^c

zobowi^zanie tego podmiotu/6w do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobbw na potrzeby realizacji

zamowienia.

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

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

Uwaga! W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu/6w, Wykonawca jest zobowi^zany wskazac ten fakt

w formularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zasobach innych podmiotow na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp,

b^dzie dysponowal niezb^dnymi zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego

oraz oceny, czy stosunek Iqcz^cy Wykonawcy z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost^p do ich zasobow,

Zamawiaj^cy z^da wskazania w szczegolnosci:

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

b) zakresu dost^pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

c) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawcy przy wykonywaniu zamowienia

publicznego;

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

Informacje, o ktorych mowa powyzej pod lit.a)-d), winnv znalezd sie w zobowi^zaniu podmiotu do oddania do

dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktorvm mowa wvzei. Wykonawca zalacza do oferty.

Uwaga! Patrz zastrzezenie poczvnione w nkt TTT pkt 8 ppkt 3 SIWZ oraz w pkt 9 formularza oferty.

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

Wykonawcy mog^ polegac na zdolnosciach innych podmiotow, je^li podmioty te zrealizuj^ roboty budowlane lub

uslugi, do realizacji ktorych te zdolnosci s^ wymagane.

Z uwagi na wyl^czenie z podwykonawstwa robot dotycz^cych wykonania nawierzchni asfaltowej i jej podbudowy,

Wykonawca nie moze polegad na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu/6w w zakresie wykazania

zrealizowania ww. roboty budowlanej (por. pkt V pkt 2 lit.b SIWZ). W tym przypadku Wykonawca musi

samodzielnie wykazac spelnianie warunku udziahi w postepowaniu.

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci lub sytuacja finansowa podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust.l pzp,

nie potwierdzaj^ spehiienia przez Wykonawc? warunku udziahi w postepowaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiaj^cego:

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

b) zobowiqzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci lub

sytuacje finansow^, o ktorych mowa w art. 22a ust.l pzp.

Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej innych podmiotow/tu odpowiada

solidamie z podmiotem, ktory zobowi^zal sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesion^ przez

Zamawiaj^cego powstal^ wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie

ponosi winy.



Nr zamowienia: 18/pn/2017

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

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

VI. Wvkaz oswiadczeri lub dokumentow potwierdzaiacvch spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu oraz

brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dotacza:

1) aktualne na dzien skladania oferty oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,

tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczenia oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu w zakresie

dotycz^cym sytuacji finansowej i zdolnosci zawodowej.

Informacje zawarte w ww. oswiadczeniu stanowi^ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz speinia warunki udzialu w postepowdniu.

Uwaga! Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunku udzialu

w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa powyzej (por. art. 25a

ust.3 pkt 2 pzp).

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

2) zobowi^zanie innego podmiotu/ow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia (jezeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu/6w - patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

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

informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy

0 przynaleznosci albo brakn przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt

23 pzp.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyc wraz z oswiadczeniem

dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia

konkurencji w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia.

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

dokumentow (...).

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

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

do zlozenia w wvznaczonym. nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia nastepuj^cych

doknmentow:

a) informacja banku lub spoidzielczej kasy oszczedno^ciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc

posiadanych srodkow fmansowych lub zdolnosc kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1

miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert;

b) informacja banku lub spoidzielczej kasy oszczedno^ciowo-kredytowej potwierdzajqca wysokosc

posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytow^ podmiotu, na ktorego sytuacji finansowej

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

Wykonawca polega na sytuacji finansowej iimego podmiotu/podmiotow).

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

do tego podmiotu.
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»Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozyc dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej

wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze zio^c inny dokument, ktory w wystarczaj^cy sposob potwierdza

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

c) wykaz robot budowlanych (formularz wykaz robot budowlanych) wykonanych nie wczesniej niz w okresie

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

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

rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 2

lit.b SIWZ), z zal^czeniem

d) dowodow okreslaj^cych, czy te roboty budowlane zostaiy wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji

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

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

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

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

4. W przvnadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wvkonawcow:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia. Oswiadczenie to winno potwierdzic spelnianie warunkow

udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow

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

2) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych

si? o udzielenie zamowienia;

3) dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub odpowiednio lit.b winien potwierdzic spelnianie

warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ wspolnie przez Wykonawcow ubiegaj^cych si?

0 udzielenie zamowienia (jako suma posiadanych srodkow fmansowych lub zdolnosci kredytowej), co

oznacza, iz warunek moze spelnic jeden z Wykonawcow, l^cznie dwoch lub kilku z nich albo l^cznie

wszyscy Wykonawcy.

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

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

wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia. Warunek ten winien spelnic samodzielnie

przynajmniej jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia, tzn.

przynajmniej jeden z takich Wykonawcow powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci

sumowania zdolnosci zawodowej - doswiadczenia).

5. Forma oswiadczeh i dokumentow.

Kwestie zwi^zane mi?dzy innymi z form^ oswiadczeh i dokumentow reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju

z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow (...).

»Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu dotycz^ce wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych

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

podwykonawcow, skladane s^ w oryginale.

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

rozporz^dzenia, skladane s^ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem.

»Poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktorego zdolnosciach

lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycz^.

Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem nast?puje w formie pisenmej.

»Zamawiaj^cy moze z^dac przedstawienia oryginahi lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentow, o ktorych
mowa w rozporz^dzeniu, innych niz oswiadczenia, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi w^tpliwosci co do jej prawdziwosci.
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»Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym skiadane wraz z thimaczeniem na j^zyk polski.

»Uwaga! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si^ o udzielenie zamowienia winni zai^czyc do oferty pebiomocnictwo.

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

0 udzielenie niniejszego zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamowienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit.B SIWZ dia

pelnomocnictw.

»W przypadku wskazania przez Wykonawcf dost?pnosci oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w §2, §5

1 §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami intemetowymi

ogolnodost^pnych i bezplatnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez

Wykonawcy oswiadczenia lub dokumenty.

»W przypadku wskazania przez Wykonawcf oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w §2, §5 i §7 cyt.

rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktore znajduj^ sif w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegolnosci oswiadczen lub

dokumentow przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiaj^cy w celu

potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub

dokumentow, o lie one aktualne.

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

Jezeli Wykonawca nie zlozyi oswiadczenia, o ktorym'mowa w art. 25a ust.l pizp, oswiadczen lub dokumentdw

potwierdzaj^cych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentow niezbfdnych do

przeprowadzenia postfpowania, oswiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ btfdy lub budz^ wskazane

przez Zamawiaj^cego w^tpliwosci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlozenia, uzupebiienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjasnieh w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjasnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie

postfpowania. . . . .

Jezeli Wykonawca nie zlozyi wymaganych pelnomocnictw albo zlozyi wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy

wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postfpowania.

Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnieh dotycz^cych oswiadczeh

lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczeh lub dokumentow potwierdzaj^cych okolicznosci,

o ktorych 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 uzyskac za pomoc^ bezplatnych i ogolnodostfpnych baz danych, w szczegolnosci

rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow

realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiajgcy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w ninlejszym postfpowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nastfpnie zbadac, czy Wykonawca,

ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

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

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

wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w postfpowaniu wykonawca, ktory zlozyi ofertf najwyzej ocenion^

sposrod pozostalych ofert.
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VII. Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazywania

oswiadczeri lub dokumentow. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

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

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

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

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

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

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

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

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

winno zostac zlozone w formie pisemnej, zas oswiadczenia i dokumenty, o ktdryeh mowa w rozporz^dzeniu

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

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

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

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

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

posrednictwem poslanca.

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

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

potwierdza fakt ich otrzymania.

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

w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny bye

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

6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczty elektroniczn^

(e-mail) winny bye kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl: przekazywane faksem

winny bye kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrocic si? do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjasnieh

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowieh publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielic wyjasnieh

niezwlocznie, jednak nie pomiej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartosc zamowienia

jest mniejsza niz 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 pozniej niz do kohca dnia, w ktorym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynql po uplywie

terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjasnieh, Zamawiaj^cy

moze udzielic wyjasnieh albo pozostawic wniosek bez rozpoznania.

Pfzedhizenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w art. 38 ust.l

pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mote przed uplywem terminu skladania ofert zmienic trete SIWZ.

9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobot? lub dzieh ustawowo

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

11. Osob^ uprawnion^ przez Zamawiajqcego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:

Pani Katarzyna Klis - Starszy Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamowieh Publicznyeh, adres e-mail:

zamowieniapubliczne@.nfz-katowice.pl.
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VIII. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci:

1.000,00 zlotych (slownie: jeden tysiqc 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moze wniesc wadium w jednej lub kilku nast^puj^cych formach:

1) pieni^dzu,

2) por^czeniach bankowych lub por^czeniach spoMzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,

ze por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczosci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:

BGK o/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewow mi^dzynarodowych podaje sif: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

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

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie irmej niz pieni^zna, Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument

- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi^tro, pokoj nr 410.

Tresc takiego dokumentu nie moze warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania

zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc^ dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl^dniac

postanowienia art. 46 ust. 4a.oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wamosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy

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

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

ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

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

pieni?znych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o ktorym mowa

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

6. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucic ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione

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

IX. Termin zwiazania oferta

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

skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przediuzyc termin zwiazania ofeft^, z tym

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

Wykonawcow o wyratenie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedhizenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhiteniem okresu waznosci

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

Jezeli przedluzenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek

wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniej sza.

X. Opts sposobu przygotowvwania oferty

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzorow oswiadczeh) w sposob trwaly poprzez

wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?sc

formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisac "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby

miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii
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danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie

dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy umiescic w zat^czniku do danego formularza,

sporz^dzonym przez Wykonawcy. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem

wzorow formularzy oraz innych zal^cznikow skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania

formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywac zmian merytorycznych zapisow znajduj^cych si?

we wzorach formularzy stanowigcych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre§c kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego, czy

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

przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegobiosci poprzez OCR, zobowi^zany jest dokladnie

przeczytac jego tresc po przeksztalceniu oraz porownac j^ z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy

z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (up. bl?d6w w procesie OCR) tresc oferty nie b?dzie

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

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

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

zobowi^zan o wartosci odpowiadaj^cej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie

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

oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi? poswiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyc do

oferty. Ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisac osoba upowazniona do reprezentowania

Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznana za niewazn^.
C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyc w nast?puj^cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki

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

Przetarg nieograniczony - Nr 18/pn/2017

ROBOTY BUDOWLANR^gUIM^G GLOWNY
NIE OTWIERAC PRZED: godz. 11.30

Jezeli oferta jest wysylana za pomocq przesyiki kufiersldej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyc,

ze przesylka zawiera ofert? oraz wskazac numer post?powania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosei

za nast?pstwa spowodowane brakiem wlasciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktorejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiaj^cy prosi o wlozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZALi^CZNIKI", w ktorej Wykonawca umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 14 formularza

oferty, z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikow.

W przypadku oswiadczen lub zaswiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktorych Wykonawca zastrzegl, ze nie mogq bye one udost?pnione innym uczestnikom post?powania,

Wykonawca powinien umiescic je w osobnej kopercie oznaczonej; „ZALy\CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSII^BIORSTWA" lub oznaczyc je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsi?biorstwa defmiuje art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z zm.):
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„Przez tajemnic^ przedsi^biorstwa rozutnie si^ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsifbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktorych przedsi^biorca podjql niezb^dne dzialania w celu zachowania ich poufnosci."

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowiqcych tajemnicf przedsifbiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie

skiadania ofert, zastrzegi. ze nie mog^ bye one udost^pniane oraz wvkazak iz zastrzezone informacje
stanowi^ tajemnic^ przedsi^biorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze ztozyc tylko Jedn^ ofert§ na cale zamowienie. Ofertf sktada si§ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. ZamawiaJ^cy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w postaci
elektronicznej.

G. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

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

H. Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegac si§ o udzielenie zam6wienia. Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si?

o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy

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

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

pehiomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dia pelnomocnictw.

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczeh:

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

w ramce w pkt 1 formularza oferty nalezy podac cen? ostateczn^ oferty za

realizacj? calego zamdwienia;

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe;

2) formularz opis przedmiotu

zamowienia

nalezy wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

zal^czyc do formularza oferty);

3) formularz opis

rdwnowaznosci

jefeli Wykonawca oferuje rozwi^zania rdwnowazne (patrz: pkt III ppkt 3

SIWZ), nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym

(formularz zal^czyc do formularza oferty);

4) formularz wykaz robdt

budowlanych

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

skladany wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

5) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3 a pzp

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

zal^czyc do formularza oferty);

6) wzdr oswiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ust. 1 pkt I

pzp

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym

(oswiadczenie zal^czyc do formularza oferty);
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7) wzor oswiadczenia - grupa

kapitatowa

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyc

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

8) Szczegolowy kosztorys
pomocniczy

w oparciu o zal^czone do SIWZ dokumenty skladaj^ce si? na opis

przedmiotu zamowienia, Wykonawca winien sporz^dzic szczegolowy

kosztorys ofertowv dia robot budowlanych stanowiacvch przedmiot
zamowienia:

przez szczegolowy kosztorys ofertowy nalezy rozumiec szczegdiowy

kosztorys ofertowy sporz^dzony zgodnie z zasadami wynikaj^cymi
z rozporz^dzenia Ministra Rozwoju Regionabego i Budownictwa z dnia

13.07.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot

budowlanych, dIa metodv szczegolowei sporzadzania kosztorvsu

ofertowego.

Rozporz^dzenie nie jest aktem prawnym aktualnie obowiqzuj^cym,

niemniej jednak Zamawiaj^cy wymaga sporz^dzenia szczegolowego

kosztorysu ofertowego, zgodnie z zasadami opisanymi w wyzej

wskazanym rozporz^dzeniu, ktorego tekst zal^cza si? do niniejszej SIWZ.
w przypadku stwierdzenia przez Wykonawc? braku mozliwo^ci

skatalogowania danej pozycji kosztorysu, Wykonawca winien dokonac

wyceny danego elementu przedmiaru robot w szczegolowym kosztorysie

ofertowym na podstawie kalkulacii wlasnei ("indywidualnei'). ktor^ winien

zal^czyd do szczegolowego kosztorysu ofertowego jako Jego integraln^

cz?sc;

szczegolowy kosztorys ofertowy winien zostad podpisany przez

Wykonawc?; kosztorys winien zostac zal^czony do formularza oferty

w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach (w przypadku zawarcia umowy

z Wykonawc^ jeden egzemplarz zostanie wykorzystany- na potrzeby

realizacji przyszlej umowy; egzemplarza tego nie nalezy trwale l^czyc

z pozostalymi dokumentami oferty);

szczegolowy kosztorys ofertowy stanowi tresc oferty Wykonawcy;

rozliczenie robot nast^pi w oparciu o kosztorys powykonawczy,

zgodnie z zasadami wynikaj^cymi ze wzoru umowy; wynagrodzenie

umowy stanowic b?dzie wynagrodzenie kosztorysowe.

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

I.

2.

3.

4.

5.

6.

Ofert? nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, Mkoj nr 208A (II pi?tro),

w terminie do dnia do godziny 11.00.

Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktora zostala ziozona po terminie.

Wykonawca moze, przed uplywem ternuiui djo^k^^l^ia ofert, zmienic lub wycofac ofert?.
Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu '.....! o godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt I,

pokoj nr 206 (II pi?tro).

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

zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (fumy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow plabosci zawartych

w ofertach.
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7. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej ("www.nfz-katowice.pl')

informacje dotycz^ce:

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

2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w terminie;

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

XII. Qpis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Sposob obliczenia ceny oferty: Wykonawca sporz^dza szczegolowy kosztorys ofertowy wedle zasad

wskazanych w pkt X lit. I ppkt 8 SfWZ.

2. Cena oferty winna zawierac wszelkie koszty niezb?dne do wykonania umowy, zgodnie z wzorem umowy.

3. W szczegolowym kosztorysie ofertowym oraz w pkt I formularza oferty - w zaleznosci od tego, czy

obowi^ek zaplaty podatku "VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do ceny netto

"Wykonawca dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza, wartosc 23% podatku VAT.

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

informacje, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp {wzor zalqczono do SIWZ).

Jezeli zlozono oferte, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do

przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towarow i using, ktory mialby obowi^zek rozliczyc zgodnie

z tymi przepisami.

4. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostac przez Wykonawcy podane z dokladnosci^

do dwoch miejsc po przecinku, przy uwzglednieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaokr^glac do peinych

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

1 grosza.

5. Zamawiajqcy odrzuci ofertp, ktora b^dzie zawierala bl^dy w obliczeniu ceny.

6. Rozliczenia mi^dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b^d^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

XIII. Qpis krvteriow wvboru ofert wraz z podaniem wag tveh krvteriow i sposobu oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac b^dzie przedstawione ponizej kryterium oceny ofert oraz

nastepuj^cy sposob oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnizsza cena sposrod wszystkich ocenianych ofert

Hose punktow = x lOOpkt x 100%

eena ocenianej oferty

Waga kryterium cena zostala ustalona napodstawie art. 91 ust.2apzp.

»Punktacja b^dzie przyznawana zgodnie z opisanym wyzej wzorem matematycznym.

»Punkty b?d^ liczone z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przecinku przy uwzgl^dnieniu zasady wyrazonej w pkt

XII pkt 5 SIWZ.

XIV. Informacje o formalnoseiach, iakie powinnv zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktorego oferta jest wazna, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamowien publicznych, spelnia
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wymagania Zamawiaj^cego okreslone w SIWZ i uznana zostaia za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okreslonego w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.

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

Forntf przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okresla pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzgl?dnieniu przepisow przejMowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien

publicznych orazniektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

3. Zamawiaj^cy moze zawrzec umow? przed uplywem terminbw, o ktdrych mowa w art. 94 ust. 1 pzp, jezeli:

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

b) w post?powaniu o udzielenie zamowienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynnoSci

Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosiia wyrok

lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

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

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

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

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

nalezytego wykonania umowy.

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

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze

wybrac ofert? najkorzystniejsz^ sposrod pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania

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

XV. Wymagania dotvezace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowv

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

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

wynosi 10% ceny oferty.

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

formach:

a) pieni^dzu,

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

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

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczosci.

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

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

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

7420 0002.

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

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

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

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

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

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,

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

ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy
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zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie nale^ego wykonariia umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowac

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno miec charakter bezwariinkowv i nieodwoialnv.

7. W okresach przysiuguj^cych ZamawiaJ^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostac
pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie
zostaio wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).

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

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia, okresla wzor umowy oraz art. 151
ust. 1 pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowy - wzor umowy

1. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysokosc kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal^czony do
SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamowienia.

2. Wykonawcy wyst?puj^cy wspolnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialnosc za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o srodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie

zamowienia

1. Srodki ochrony prawnej przysluguj^ na zasadach okreslonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przysiuguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub moze poniesc szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisow ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu

oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj^ rowniez organizacjom wpisanym na list?,

0 ktorej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwolanie przysiuguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiaj^cego podj?tej

w.post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiaj^cy jest zobowi^zany
na podstawie ustawy.

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

8, odwolanie przysiuguje wyl^cznie wobec czynnosci:

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

2) okreslenia warunkow udziahi w post?powaniu;

3) wykluczenia odwoluj^cego z post?powania o udzielenie zamowienia;

4) odrzucenia oferty odwoluj^cego;

5) opisu przedmiotu zamowienia;

6) y^boru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktorej zarzuca si?
niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutow, okreslac z^danie oraz wskazywac
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

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

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

sposob, aby mogl on zapoznac si? z jego tresci^ przed uplywem tego terminu.
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8. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinfonnowac
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj^tej przez niego lub zaniechaniu czynnoSci,
do ktorej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktore nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji ZamawiaJ^cy powtarza czynnosc albo

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

180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania okresla art. 182 pzp.

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

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

niniejszego rozdzialu nie stanowi^ inaczej.

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

przesylaj^c jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placowce pocztowej operatora

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

rownoznaczne z jej wniesieniem.

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

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wniesc takze Prezes

Urz?du Zamowien Publicznych.. Prezes Urz?du moze takze przyst^pic do tocz^cego si? post?powania. Do

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

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

13. Szczegolowe zasady zwi^zane ze srodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych.

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

natychmiast zglosic Zamawiajqcemu.
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Fitma:

formularz oferty

Natodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski OddziaJ Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: /jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

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

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiajq^cy b^dzie mogl zwrocic wadium:

/dotyczy wadium wniesionego wpleniqdzu/

1. W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot robot^ budowlan^

polegaj^c^ na remoncie parkingu glownego budynku Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy

ul. Kossutha 13 — ofemjemy wykonanie dla Siitskiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ caiego zamowienia

zgodnie ze Specyfikacjq, Istotnych Warunkow Zamowienia, za cen^ oferty:

cena netto zl + wartosc 23%podatku VAT —

zl brutto (cena brutto),

zgodnie z zal^czonym szczegolowym kosztorysem ofertowym.

UWAGA!

Wykonawca nie dolicza do ceny oferty podatku VAT. Jezeli obowiqzek podatkowy spoczywa na

Zamawiaiqcym -patrz pkt XII pkt 3 SIWZ oraz wzor informacji. o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp.

W takiei sytuacii cenq oferowanq przez Wykonawcy b^dzie cena wskazana iako netto. czyli bezpodatku

ad towarowi ustug. Ninieisze dotyczy idwniez szczegotowego kosztorysu ofettowego.
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2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonac zamowienie w terminie do 45 dni licz^c od dnia
przekazania firontu robot.

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

Przekazanie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony protokoiem przekazania frontu robot.

W termime do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ harmonogram robot

budowlanych, przy uwzgl?dnieniu sugerowanej kolejnosci wykonywania robot wskazanej w formularzu opis

przedmiom umowy.

W terminie do 3 dni roboczych hcz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic

Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy zawarcie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej

z tytuiu prowadzonej dziaialnosci i posiadanego mienia, na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

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

3. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? udziehc gwarancji oraz f?kojmi za wady przedmiotu zamowienia, na

warunkach okreslonych we wzorze umowy. Okres gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia

podpisania protokolu odbioru robot budowlanych, kohczy zas wraz z uplywem 36 miesi?cy hcz^c od dnia

podpisania protokolu kohcowego.

4. Oswiadczamy, ze akcepmjemy warunki pJatnosci okre^one we wzorze umowy.

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

rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznahsmy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz ze zdobyhsmy

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

w przypadku wybom naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego

okreslonymi w SIWZ oraz obowiftzuj^cyrni normami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si?

w przypadku wybom naszej oferty do zawarcia umowy na wamnkach okreslonych we wzorze umowy,

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

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

zamowienia*:

Lp. czesc zamowienia firma podwykonawcy

* wypetnic w przypadku zamiaru wykonjrwania zamowienia z udziafem podwykonawcy/6w wskazuj^c cz?sc

zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy oraz firm?

podwykonawcy/6w. UWAGA! z podwykonawstwa wyt^czone jest wykonanie nawietzchni asfaltowej i jej

podbudowy (patrz: pkt III pkt 8 ppkt 3 SIWZ)
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9. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia nie b^dziemy polegac na zasobach innego
podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej - posiadania wymaganego doswiadczenia, tj.
wykonania przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej (zakonczonej) polegaj^cej na wykonaniu nawierzchni
asfaltowej i jej podbudowy. Warunek zdolnosci zawodowej - posiadanego doswiadczenia spelniamy
samodzielnie, bez odwoiywania si? do zasobow innego podmiotu.**

** Z uwagi na wyt^czenie w niniejszym post?powaniu z zakresu podwykonawstwa wykonania nawietzchni

asfaltowej i jej podbudowy. Wykonawca nie moze polegac na zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innego

podmiotu/6w w zakresie wykazania zreaUzowania ww. roboty budowlanej, o ktorej mowa w pkt V pkt 2 lit.b
SIWZ. W tym przjrpadku Wykonawca musi samodzielnie spefniac niniejszy warunek udziafu w post?powaniu.

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

na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^,cym sytuacji finansowej.

*** niepottzebne skresUc. Wprzypadku polegania na sytuacji Gnansowej innego podmiotu/ow Wykonawca

udowodni, iz tealizujqc zamowienie b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tego podmiotu/6w,

w szczegolnosciprzedstawiajqc zobowiqzanie tego podmiotu/6w do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych

zasobow na potrzeby reaUzacji 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 dzien zawarcia umowy.

12. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezenmjq^cych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu

(w tym podpisuj^cych ofert?/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast?puj^cego

dokumentu****:

1) KRS

2) CEIDG

3) pelnomocnictwa zaiq^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio

umocowane.

****zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowaznione (upetnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post?powaniu:

/imi? i nazwisko/ /podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy/
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13. Oswiadczamy, iz nalezymy/nie nalezymy* do gnipy malych lub srednich przedsi^biorstw.

* niepotfzebne skreslic

T>efinigi malego ora^ sredniegopr^dskbiorg ̂ amiera ustawa ̂  dnia 02.07.2004 r. o swobod^e d^atalnosdgospodarc^ (D^U.2015.584
j.t. sitn.).
»Zgodnie ̂  art. 105 <yt. ustaap/, malego prr^dsiibiorci uwa^a sk pn^dskbiorc^, ktory w co najmniejjednym ̂  dwdch ostatnich lat obrotonych:
1) r^tmdnial sredniorocr^ie mniej ni^ 50 pracownikow ora\
2) osicfgncil rocrqij obrot netto sp/r(eda^ towarow, uyrobow i using ora\ operagi ftnansowych niepn^kracr^jciiy rownowartosd w s^lotych 10
miliondw euro, lub sumy aktywow jego hilansu spon^dspnego na koniec jednego ̂  tych lat nie prspkrocvyly rownowartosd w ̂lotych 10 milionow
euro.

»Zgodme ̂  art. 106 ryt. ustauy, ̂ a sredniego prr^dsi^biorc^ uwai^a si^ prr^edsi^biorc^, ktory w co najmniej jednym ̂  dwoch ostatnich lat
obrotonych:
1) rrpitrudnialsredniorocvpiie mniejni\250pracownikow ora\
2) osicigncil roccpiy obrot netto sp spr^da^ towarow, nyrobow i using ora;^ operajifmansonych nieprr^kracspjcyy rownowartosd w ̂otych 50
milionow euro, lub sumy akywowjego bilansu sporr^ds^onego na koniecjednego ̂  tych lat nieprrrpkrocsyly rownowartosd w ̂lotych 43 milionow

14. Zal^cznikami do niniejszego fotmulatza oferty sq, nast^puj^ce wypelnione formularze/

oswiadczenia/dokumenty;

1) szczegolowy kosztorys ofertowy (2 egz.)

2) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

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

4) formularz opis przedmiotu zamowienia

5) formularz opis rownowaznosci — jezeU dotyczy

6) pisemne zobowi^zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia — jezeli dotyczy

7) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notariakiy)

- jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

8) tone - jezeli dotyczy

Uwaga!

- informacja banku lub spotdzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwietdzajqca wysokosc

posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytowq Wykonawcy oraz

- formularz wykaz robot budowlanych wraz z dowodaml,

sMadane sq na wezwanle Zamawlajqcego, o ktorym mowa w art. 26 ust.2pzp (patrz: SIWZ)

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zamowienia stanowi robota budowlana polegaj^ca na remoncie parkingu glownego

budynku Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zgodnie z zasadami

okreslonymi w SIWZ.

Przedmiot zamowienia obeimuie swvm zakresem:

1) prace przygotowawcze

2) rozbiorka nawierzchni drogowycH

3) przeniesienie hydrantu zewn^trznego

4) wymiana podbudowy drogowej

5) montaz kraw^znikow

6) montaz fundamentow do szlabanow i znakow pionowych

7) wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych i z kostki brukowej

8) montaz szlabanow i znakow pionowych

9) montaz ogranicznikow parkingowych

10)usuwanie znakow poziomych

1 l)malowanie nowych znakow poziomych i przejscia dla pieszych

12) montaz dwoch nowych slupow oswietleniowych

13) prace porzqdkowe.

Sugerowana przez Zamawiaiacego na potrzebv sporz^dzenia harmonogramu robot Cnatrz wzor
umowvl koleinosc wvkonvwania robot obi^tvch przedmiotem zamowienia:

Zakres I - przeniesienie istniej^cego hydrantu wraz z przebudow^ drogi ppoz. (wjazd/wyjazd
z parkingu);

Zakres II - wykonanie prac zwianych z wymian^ nawierzchni asfaltowej na odcinku
umozliwiaj ̂cym wj azd na parking;

Zakres III - wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Slawka do wjazdu
na parking NFZ (wyl^czenie dojazdu do budynku 11 i 13);

Zakres IV - wykonanie prac zwi^anych z oznakowaniem poziomym i pionowym na pozostalej
cz^sci parkingu.

Rozpatrywac Iqcznie z mapkq poglqdowq zalqczonq do SIWZ.

UWAGA: Zamawiajqcy uzyskal zgod? na zmian? organizacji ruchu w zakresie drogi tymczasowej
przez s^siaduj^ce dzialki (parking przed budynkiem Kossutha 11) zgoda obowi^zuje do
dnia 30 wrzesnia 2017r. W przypadku skorzystania przez Wykonawc? z tej mozliwosci
strony odpowiednio dostosujq Harmonogram robot - rozpocz?cie od zakresu III.

Zdj^cie satelitarne z naniesionq drogq tymczasowq w zalqczeniu do SIWZ.

U\
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II. Na opis przedmiotu zamowienia sktada sie:

1) niniejszy formularz opis przedmiotu zamowienia;

2) dokumentacj a proj ektowa:
a) Opis prac budowlanych „Remont parkingu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach" autorstwa:

Archicon S.C. Jerzak Szaraniec ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

b) Informacja do planu bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i organizacji piacu budowy

autorstwa: Archicon S.C. Jerzak Szaraniec ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

c) Przedmiar robot.

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrocie: STWiORB):
a) ST 00.00. Wymagania ogolne

b) SST 01.00. Przygotowanie placu budowy

c) SST 02.00. Kraw^zniki betonowe

d) SST 03.00. Nawierzchnie parkingu

e) SST 04.00. Roboty elektryczne.

Opis przedmiotu zamowienia okresla standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a pzp.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat si? z ww. dokumentami skladaj^cymi si? na opis przedmiotu
zamowienia oraz akceptuje je.

W przypadku roznic merytorycznych pomi?dzy tresci^ dokumentacj i proj ektowej b^dz Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych a tresci^ pozostalej cz?sci SIWZ,
przesqdzaj^ zapisy pozostalej cz?sci SIWZ.

UWAGA!

Wykonawca skladaj^c ofert?, poza niniejszym formularzem opis przedmiotu zamowienia,
nie jest zobligowany zal^czac do oferty pozostalych dokumentow wymienionych powyzej w pkt II
ppkt 2-3.

III. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego

okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy,

w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowi^zujqcymi

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

odnosz^cych si? do przedmiotu zamowienia.

IV. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materialy oraz inne elementy uzyte do

wykonania przedmiotu umowy b?d4 fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni wartosciowe,

z zastrzezeniem §1 ust.lO wzom umowy oraz 2 sztuk slupow oswietleniowych stanowi^cych

material Zamawiaj^cego. Materialy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu

umowy, a takze narz?dzia, sprz?t uzyty do wykonania umowy, b?dq spelnialy wymogi i normy

okreslone w obowi^zuj^cych przepisach, odpowiadaly, tam gdzie jest to wymagane, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczeh, deklaracje zgodnosci, atesty etc. Na



Nt zamowienia: 18/pn/2017 fotmulatz opis przedmiotu zamowienia

z^danie Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^zuje si? niezwlocznie okazac do wgl^du
wymagane dokumenty, w tym przed przyst^pieniem do realizacji robot budowlanych,
Wykonawca zobowi^zuje si? przedlozyc Zamawiaj^cemu atesty na kruszywa pianowane do
uzycia przy wykonywaniu podbudowy.

V. Do 50% kruszywa wymaganego dia potrzeb realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca

zobowi^zuje si? pozyskac z demontazu starej podbudowy remontowanego parkingu glownego
iponownie wykorzystac realizuj^c przedmiot umowy. Niniejsze nie wyklucza mozliwosci

wi?kszego udzialu procentowego kruszywa pozyskanego z demontazu w calosci kruszywa
niezb?dnego do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie b?dzie zwi^any
zobowi^zaniem, o ktorym mowa w zdaniu 1, jezeli ze wzgl?d6w technologicznych kruszywo
nie b?dzie nadawalo si? do ponownego wykorzystania. W przypadku powstania sporu na tym
tie Zamawiaj^ey zastrzega mozliwosc powolania rzeczoznawcy (bieglego), ktorego opinia

b?dzie wi^z^ea dla Stron umowy.

Okolicznosei wykorzystania kruszywa z podaniem faktyeznej wielkosci (kg) b^dz okolieznosci
braku mozliwosci wykorzystania kruszywa, zostan^ opisane w sporzqdzonym przez Strony
umowy protokole.

Faktyczna ilosc kruszywa zostanie rozliczona kosztorysem powykonawczym. W wyniku
rozliczenia robot kosztorysem powykonawczym, wynagrodzenie, o ktorym mowa w §7 ust. 1
wzoru umowy, moze ulec zmniejszeniu b^dz zwi?kszeniu.

VI. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcq, najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca

lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?,
ezy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^eemu (jednej z osob wskazanyeh w §5 ust.3 umowy)
oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ee w ramach niniejszego zamowienia (umowy) ezynnosei,
eo do ktorych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prac?, b?d4 zatrudnione na podstawie umowy o prae? w rozumieniu kodeksu praey w calym

okresie realizacji umowy.

SIWZ wskazuje, jakie ezynnosei na gruncie niniejszego post?powania nalezy rozumiec jako

ezynnosei, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu praey w rozumieniu kodeksu praey.

VII. Wykonawca oswiadcza, iz zobowi^zuje si? wykonac zamowienie na warunkach i zgodnie
z wzorem umowy.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego
przedstawiciela/li Wykonawcy:

Data podpis/y



Nf zamowienia: 18/pn/2017 formularz opis rownowaznosci

OPIS ROWNOWAZNOSCI

Rozwi^zania rownowazne. Patrz pkt III pkt 3 SIWZ

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

2) Opis oferowanego rozwi^zania rownowaznego:

Uwaga: Formiilarz opis rownowaznosci nalezy wypeinic i podpisac w przypadku oferowania rozwi^zan

rownowaznych. Niewypeinienie b^dz niezalq,czenie do oferty formularza opis rownowaznosci oznacza,

iz Wykonawca oferuje normy (rozwi^zania) zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela/Ii Wykonawcy:

Data

podpis/y



Nrzamowienia: 18/pn/2017 formularz wykaz robot budowlanych

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA!

Wypetniaj^c niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane

w pkt V pkt 1 ppkt 2 [it.b SIWZ.

Przynajmniej 1 (jedna) robota budowlana (zakonczona) polegaj^ica na

wykonaniu nawierzchni asfaltowej i jej podbudowy o wartosci co najmniej

100.000,00 zl brutto.

Lp. Rodzaj roboty
budowlanej

Wartosc roboty
budowlanej

w zlotych brutto

Data wykonania
- nalezy podac
dat^, tj. dzien,
miesiqc 1 rok
wykonania

(zakonczenia)
roboty

budowlanej

Miejsce wykonania roboty
budowlanej - adres wykonania

zamdwienia

1

UWAGA! Wykonanie kazdej wykazanej roboty budowlanej musi zostac poswiadczone dowodami w zakresie

wymaganym w SIWZ, tj. ze wykazana robota budowlana zostala wykonana nalezycie,

w szczegolnosci, ze zostala wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i prawidlowo ukonczona.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela/li Wykonawcy:

Data

podpis/y



PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

Remont parkingu gtownego SOW NFZ w Katowlcach
Katowice, ul. Kossutha 13
6lgski Oddziat Wojewodzkl Narodowego Funduszu Zdrowla
Katowice, ul. Kossutha 13

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwlerdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiar parking PRZEDMIAR

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

1 Nawierzchnie

1.1 KNR AT-03

0101-02

Roboty remontowe - circle pUq nawierzchni bltumlcznych na g1. 6-10 cm

300

m

m 300.000

RAZEM 300.000

1.2 KNR 2-31

0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

957.9

m2

m2 957.900

RAZEM 957.900

1.3 KNR 2-31

0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
15 cm

957.9

m2

m2 957.900

RAZEM 957.900

1.4 KNR 2-31

0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - daiszy 1
cm grubosci
Krotnosc = 20

957.9

m2

m2 957.900

RAZEM 957.900

1.5 KNR 2-31

0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14
cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
26.6

m2

m2 26.600

RAZEM 26.600

1.6 KNR 2-31

0813-01

Rozebranie kraw^znikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej

57.9

m

m 57.900

RAZEM 57.900

1.7 KNR AT-03

0102-01

analogla

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm -
usuni^cie / frezowanie iinii parkingowych zgodnie z projektem/opisem prac
budowianych
20

m2

m2 20.000

RAZEM 20.000

1.8 KNR 2-31

0103-04

Profilowanie i zag^szczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz
chni, mechanicznie, grunt kategorii l-IV
795.4

m2

m2 795.400

RAZEM 795.400

1.9 KNR 2-31

0114-05

Podbudowy z kruszywa stabiiizowariego cementem o Rm=2,5 MPa gru-
bosc warstwy po zag^szczeniu 15"cm - 50 % z odzysku
970

m2

m2 970.000

RAZEM 970.000

1.10 KNR 2-31

0114-07

Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa gorna, grubosc warstwy po za-
g^szczeniu 20'cm - 0/32 mm - 50 % materiatu z odzysku
970

m2

m2 970.000

RAZEM 970.000

1.11 KNNR6

0105-08

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zag^szczanie me
chaniczne, po zag^szczeniu 5"cm
175

m2

m2 175.000

RAZEM 175

1.12 KNR 2-31

0511-0302

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosc O'cm, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, kostka czerwona - wysepki
175

m2

m2 175.000

RAZEM 175

1.13 KNNR6

0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaitowych o grubosci
8 cm - warstwa wi^z^ca z betonu asfaitowego o uziarnieniu 0/16
795.4

m2

m2 795.400

RAZEM 795.400

1.14 KNNR6

0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaitowych o grubosci
5 cm warstwa scieraina z betonu asfaitowego o uziarnieniu 0/11
805.4

m2

m2 805.400

RAZEM 805.400

1.15 KNR 2-31

0402-04

tawy pod kraw^zniki, betonowa z oporem

10

m3

m3 10.000

RAZEM 10.000

1.16 KNR 2-31

0403-03

Kraw^zniki betonowe, wystaj^ce 15x30"cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
195

m

m 195.000

RAZEM 195

1.17

kalk. wlasna

Montaz ogranicznika parkingowego odbiaskowego 13 x 2 m

26

m

m 26.000

RAZEM 26.000

Norma P?0 W

-2v

4.40 Nr sayjny: 8454 Uzytkownik: Sl^ski OW NFZ w Katowicach



przedmiar parking PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1.18

kalk. wfasna

Dostawa i montaz sziabanu rpcznego aiuminiowego wraz z wspomaga-
niem o dtugosci 7 m + podpora stala (szlaban wyposazony w odblaski
dwustronne)
2

szt.

szt. 2.000

RAZEM 2.000

1.19

kalk. wlasna

Demontaz i ponowny montaz ogranicznika pr^dkosci na jezdni

2

szt

szt 2.000

RAZEM 2.000

1.20 KNR 2-01

0505-04

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu
l-ill

15

m2

m2 15.000

RAZEWI 15

1.21 KNR 2-01

0510-01

Humusowanie i obsianie przy grubosci warstwy humusu 5"cm

15

m2

m2 15.000

RAZEM 15

1.22

kalk. wlasna

Wywoz rozebranej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowq + utylizacja

200

m3

m3 200.000

RAZEM 200.000

2 Oswietlenie

2.1 KNR 2-01

0702-0202

Mechaniczne kopanie rowow dia kabli koparkami podsi^biernymi, szero-
kosc dna rowu do 0.4"m, kategoria gruntu ill-IV, gt^bokosc rowu do 0.8"m
50

m

m 50.000

RAZEM 50.000

2.2 KNR 2-01

0705-0202

Mechaniczne zasypywanie rowow dia kabli spycharkami, szerokosc dna
wykopu do 0.4"m, kategoria gruntu lil-IV, gt^bokosc rowu do O.O'm
50

m

m 50.000

RAZEM 50

2.3 KNR 5-10

0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4"m
Krotnosc = 2

50

m

m 50.000

RAZEM 50

2.4 KNR-W 5-

10 0114-01

Uktadanie kabli w rurach, pustakach iub kanalach zamkni^tych. Kable wie-
lozytowe, kabei YKY 4*6 mm2
80

m

m 80.000

RAZEM 80.000

2.5 KNR 5-10

0709-0101

material in-

westora

(slup + pod
stawa)

Montaz slupdw oswietleniowych z fundamentem prefabrykowanym

2

szt

szt 2.000

RAZEM 2

2.6 KNR 5-12

9911-02

Zabezpieczenie fundamentow

2

szt

szt 2.000

RAZEM 2

2.7 KNR 5-10

1001-04

Montaz tabiiczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpieczni-
kowa

2

szt

szt 2.000

RAZEM 2

2.8 KNR 4-03

1133-09

Demontaz opraw z kloszem kuiistym zawieszanych

4

szt.

szt. 4.000

RAZEM 4.000

2.9 KNR 5-10

1005-07

Montaz na stupie opraw led (stupy oswietleniowe producenta Rossa)

8

szt

szt 8.000

RAZEM 8

2.10 KNR 5-08

0608-07

Ukladanie bednarki, w rowach kablowych, przekroj bednarki do 120''mm2 -
FeZn 25*4 mm2

80

m

m 80.000

RAZEM 80

2.11 KNR-W 4-

03 1203-02

Badanie linii kabiowej, kabei niskiego napi^cia, 4 zyty

2

odci-

nek

odci-

nek

2.000

RAZEM 2

Norma PRO Wekara A

•3-
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przedmiar parking PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2.12 KNR-W 4-

03 1205-05

Badanie skutecznosci zerowania, pomlar plerwszy

1

pomiar

pomiar 1.000

RAZEM 1

2.13 KNR-W 4-

03 1205-06

Badanie skutecznosci zerowania, pomiarza kazdy nast^pny

1

pomiar

pomiar 1.000

RAZEM 1

2.14 KNP 1813

1348-01

Badanie instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100m

1

kpi

kpi 1.000

RAZEM 1

2.15 KNP 1813

1348-02

Badanie instalacji odgromowej - za kazde nast^pne rozpocz^te 100m - 50
m

Krotnosc = 0.5

1

100

mb

100

mb

1.000

RAZEM 1

3 Przesunipcie hydrantu
3.1 KNR 2-01

0702-0202

Mechaniczne kopanie rowow dia kabli koparkami podsi^biernymi, szero-
koscdna rowu do 0.4"m, kategoria gruntu lil-IV, gt^bokosc rowu do 0.8"m
5

m

m 5.000

RAZEM 5.000

3.2 KNR 2-01

0705-0202

Mechaniczne zasypywanie rowow dIa kabli spycharkami, szerokosc dna
wykopu do 0.4"m, kategoria gruntu III-IV, gt^bokosc rowu do 0.6"m
5

m

m 5.000

RAZEM 5

3.3 KNR 4-05!

0227-04

Demontaz hydrantu nadziemnego

1

kpi.

kpi. 1.000

RAZEM 1.000

3.4 KNR 4-05!

0221-02

Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm z
obudow^
1

kpi.

kpi. 1.000

RAZEM 1.000

3.5 KNNR4

0111-06

Ruroci^gi z tworzyw sztucznych - rura trojwarstwowa fi 110 PE 100 SDR
11 RC PN 16

5

m

m 5.000

RAZEM 5.000

3.6 KNNR4

1101-03

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane foiig
aluminiowq o sr.100 mm
1  ■

kpi.

kpi. 1.000

RAZEM 1.000

3.7 KNNR4

1119-04

material In-

westora

Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 100 mm

1

kpi

kpi 1.000

RAZEM 1.000

3.8

kalk. wfasna

Proba wydajnosci hydrantu

1

kpi.

kpi. 1.000

RAZEM 1.000

3.9

kalk. wtasna

Nadzor techniczny Katowickie Wodociggi

1

kpi.

kpi. 1.000

RAZEM 1.000

4 Oznakowanle parkingu
4.1 KNR 2-01

0310-02

R^czne wykopy ciqgfe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gt^-
bok.do 1.5m zeztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lil)
0.8

m3

m3 0.800

RAZEM 0.800

4.2 KNR 2-02

0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj^tosci do 0,5 m3 - r^czne uktadanie
betonu

0.8

m3

m3 0.800

RAZEM 0.800

4.3 KNR 2-31

0702-02

Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm

4

szt.

szt. 4.000

RAZEM 4.000

4.4 KNR 2-31

0703-02

Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

Norma Venija 4.40

-4-
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przedmiar parking PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4 szt. 4.000

RAZEWI 4.000

4.5 KNR 2-31

0706-02

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych 1 kraw^dziowych clqgtych na
jezdnl farb^ chlorokauczukow^ + przejscia dia pieszych
200

m2

m2 200.000

RAZEWI 200.000

4.6 KNR 2-31

0706-07

R^czne malowanie znaku informujqcego dIa osob niepefnosprawnych ma-
lowane farbg biatg
21.6

m2

m2 21.600

RAZEWI 21.600

Norma PRO W irsla

-5-
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Nr zamowienia: 18/pn/2017 wzor utnowy

UMOWA Nr zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia — Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim NFZ,
w imieniu ktorego dziaia: - Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narpdowego
Funduszu Zdrowia z siedzib^w Katowicach przy ul. Kossutha 13^ zwanym dale) „Zamawiaj^cyin"
a

z siedzib^, w , adres: , wpisanym do , pod

numerem ; NIP: , REGON: wysokosc kapitalu

zakladowego: Zl /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziaia: — , zwanym dalej „Wykonawc^",
o tresci nast^puj^cej:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robots budowlan^ polegaj^c^ na
remoncie parldngu gtownego budynku Sl^skiego OW NFZ ptty ul. Kossutha 13
w Katowicach.

2. Strony zgodnie stwierdzaj% iz NFZ jest wlascicielem terenu polozonego w Katowicach, przy ul.
Kossutha 13, na ktorym ziiajduje si? parking glowny, o ktorym mowa w ust.1, oraz ze Zamawiaj^cy
ma prawo do wykonywania robot budowlanych stanowi^cych przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania przedmiotu ufflowy zgodnie z ofertq^ Wykonawcy zlozon^

w zamowieniu nr 18/pn/2017, 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.

4. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz calosc robot budowlanych zostanie wykonana zgodnie
z zakresem i wymogami:

1) zal^cznika nr 1 do umowy — opis przedmiotu umowy \^orr^dspny n> oparciu o formulary opis

prspdmiotu :(am6wienid\,

2) dokumentacji projektowej:

a) Opis prac budowlanych „Remont parkingu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach" autorstwa:
Archicon S.C. Jerzak Szaraniec ul. Glowackiego 7, 44-100 Ghwice j. ,

b) Informacja; do planu bezpieczehstwa, ochrony zdrowia i organizacji placu budowy autorstwa:
Archicon S.C. Jerzak Szaraniec ul. Glowackiego 7, 44-100 Gliwice

c) Przedmiar robot.
3) SpecyEkacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrocie: STWiORB):

a) ST 00.00. Wymagania ogolne
b) SST 01.00. Przygotowanie placu budowy
c) SST 02.00. Kraw?zniki betonowe
d) SST 03.00. Nawierzchnie parkingu
e) SST 04.00. Roboty elektryczne
oraz zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozonq^w zamowieniu nr 18/pn/2017.

5. W przypadku w^tpliwosci, dla celow interpretacji b?dq, mialy pierwszehstwo dokurnenty zgodnie

z nast?puj^cq,kolejnosci^:

a) umowa,

b) dokumentacja projektowa,

c) STWiORB.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, w tym koszty przygotowania,

wykonania i odbioru robot ■ budowlanych b?d^cych przedmiotem umowy, zostalo okreslone

w oparciu o peln% i wyczerpujq^c^, wiedz?, jakq, przy zachowaniu nalezytej staraUnosci na temat

przedmiotu urnowy Wykonawca mogl uzyskac z dokumentacji przekazanej przez Zamiawiaj^cego;

M



Nt zamowienia: 18/pn/2017 wzor umowy

2) wszystkie odpady zwiE^zane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym asfalt, gruz, drewno,
tworzywa, metale oraz pozostale odpady, zostan^ usuni^te lub poddane utylizacji przez Wykonawc^
na jcgo koszt, zgodnie z obowi^zuj^cynu w tym zaktesie przepisami prawa, z zastrzezeniem ust.lO.

7. WykonaWca zobowi^zuje si^ wykonac roboty budowlane (toboty dodatkoWe), ktote nie zostaly
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej liib Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych co do ich rodzaju (braki rzeczowe), a s^niezbgdne (konieczne) do realizacji przedmiotu
umowy i nie wykraczaj^. poza przedmiot umowy okreslony w niniejszej umowie.
Wykonanie robot dodatkowych nie wymaga zawarcia odr^bnej umowy, a zostanie wprowadzone do
niniejszej umowy pisernnym aneksem uwzgl^dniaj^cym takze spowodowan^ robotami dodatkOwymi
zmian? (wzrost) wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 umowy. Aneks zostanie poprzedzony
sporz^dzeniem przez Strony protokotu koniecznosci okreslaj^cym ilosc i rodzaj robot
dodatkowych oraz szczegolowym kosztorysem robot dodatkowych. Szczegolowy kosztorys robot
dodatkowych zostanie sporz^dzony przez Wykonawc^ w oparciu o zasady okreslone w §la umowy.

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

9. W przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, Strony sporz^dz^ protokot
koniecznosci oraz kosztorys toznicowy, a jego wynik wprOwadzony zostanie przeZ Strony do
niniejszej umowy w drodze pisemnego aneksu. Wykonanie robot zamiennych mozliwe b^dzie
w nastepuj^cych przypadkach:

a) w sytuacji braku mozliwosci zastosowania materiaiu, elemental lub technologii wynikaj^cych
z oferty Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 18/pn/2017, z uwagi na zaprzestanie produkcji,
wady dokumentacji projektowej lub inny obiektywny poWod uniemozhwiaj^cy zastosowanie
zaoferowanych w ofercie Wykonawcy materialow, elementow lub technologii;
b) w sytuacji mozliwosci zastosowania norm lub innych przepisow prawa obowii^zuj^cych po dniu
zawarcia niniejszej umowy, jesU takie rozwi^zanie ma wpljnv na popraw? bezpieczehstWa ludzi
i obiektu.

Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowac wzrost lub zmniejszenie wysokosci
wynagrodzeni, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, co uwzgl^dm ww. aneks do umowy. Kosztorys
roznicowy zostanie sporz^dzony przez Wykonawcy w oparciu o zasady okreslone w §la umowy.

10. Do 50% kruszywa wymaganego dla potrzeb realizacji przedmiotowej umowy WykonaWca
zobowi^zuje si? pozyskac z demontazu starej podbudowy remontowanego parkingu glownego
i ponoWnie wykorzystac realizuj^c przedmiot umowy. Niniejsze nie wyklucza mozliwosci wi?kszego
udzialu procentowego kruszywa pozyskanego z demontazu w calosci kruszywa niezb?dnego do
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie b?dzie zwi^any zobowi^zaniem, o ktorym mowa
w zdaniu 1, jezeh ze wzgl?d6w technologicznych kruszywo nie b?dzie nadawalo si? do ponownego
wykorzystania. W przypadku powstania sporu na tym tie Zamawiaj^cy zastrzega mozliwosc
powolania rzeczoznawcy (bieglego), ktorego opinia b?dzie wi^z^ca dla Stron umowy.
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Okolicznosci wykorzystania kruszywa z podaniem faktycznej wielkosci (kg) b^dz okolicznosci braku

mozliwosci wykorzystania kruszywa, zostan^ opisane w sporZ^dzonym przez Strony umowy

protokole.

Faktyczna ilosc kruszywa zostanie rozUczona kosztorysem powykonawczym. W wyniku rozKczenia

robot kosztorysem powykonawczym, wynagrodzenie, o ktorym mowa w §7 ust. 1 umowy, moze

ulec zmniejszeniu b^dz zwi^kszeniu.

§la

Podstawy wylicZenia wynagrodzenia za roboty budowlane konieczne do realizacji umowy

nieujigte w szczegol^owyin kosztorysie ofertowym

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

umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nast^puj^cych zasad:

1) jezeli roboty wynikaj^ce z §1 ust.7 lub ust.9 umowy nie odpowiadaj^ opisowi pozycji

w szczegolowym kosztorysie ofertowym (zal^cznik nr 2 do umowy), ale jest mozliwe ustalenie

nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej ze szczegolowego kosztorysu ofertowego poprzez

interpolacj?, Wykonawca jest zobowi^zany do wyliczenia ceny takq, metod^, i przediozenia

wyliczenia (odpowiednio szczegolowego kosztorysu robot dodatkowych lub kosztorysu

roznicowego) Zamawiaj^cemu;

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

metody, o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedlozyc do akceptacji Zamawiaj^cego

kalkulacj? ceny jednosdtowej tych robot z uwzgl?dnieniem cen czynnikow produkcji nie

wyzszych od srednich ceil pubUkowanych w wydawnictwach branzowych (np.

SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa sl^skiego, aktualnych w miesi^cu

poprzedzaj^cym miesi^,c, w ktorym kalkulacja (odpowiednio szczegolowy kosztorys robot

dodatkowych lub kosztorys roznicowy) jest sporz^dzana.

2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust.l oraz przedstawi Zamawiaj^cemu do

zatwierdzenia wysokosc wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 1 ust.7 lub ust.9 umowy,

przed podpisaniem stosownego aneksu do umowy i rozpoczgciem tych robot.

3. Jezeh odpowiednio szczegolowy kosztorys robot dodatkowych lub kosztorys roznicowy przedlozony

przez Wykonawc? do zatwierdzenia Zamawiaj^cemu b?dzie wykonany niezgodnie z zasadami

okre£onymi w ust.l, Zamawiaj^cy wprowadzi korekt? kosztorysu stosuj^c zasady okreslone w ust.l.

§2
Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza wykonac niniejsz^ umow? bez udzialu/z udzialem

podwykonawcy/6w w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu

nr 18/pn/2017, tj. Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy/om: *

- robot? budowlan^polegaj^c^na /

- dostaw? polegaj^c^na /

- uslug? polegaj^,c^ na ,

ktor^, wykona: /firma!na^apodivjkonanxyl.

Pozostale/Wszystkie* roboty budowlane, dostawy oraz uslugi stanowi^ce przedmiot zamowienia

Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.

* ;^isj ̂(ostanci mjpeinione stosownie do oferty Wykonawcy ̂oi(onej w ̂amowieniu nr 18/pn! 2017.

2. Wykonawca zobowiqzuje si? zawrzec z podwykonawc% w zakresie cz?sci Zamowienia okreslonej

w ust.l, umow? w formie pisemnej. Przedmiotem umowy b podwykonawstwo jest wyl^cznie

wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub uslug, ktore scisle odpowiadaj^ cz?sci

zamowienia okre£onego umow^ zawart^ pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy.
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzaj^cy zawrzec umow^

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, zobowi^zuje si?, w txakcie

realizacji ptzedmiotu niniejszej umowy, do przediozenia Zamawiaj^cemu projektu umowy

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

nawi^zuj^cq_ do cen uj?tych w zataczniku nr 2 do umowy (szczegoiowy kosztorys ofertowy), przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowi^zany dol^czyc zgod? Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

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

w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgioszenia w formie pisemnej zastrzezen do

projektu tejze umowy, jezeli:

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

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyl^cznie Wykonanie robot budowlanych, ktore
scisle odpowiadajq^ cz?sci zamowienia okreslonego umow^ zawartq^ pomi?dzy Zamawiaj^cym
a Wykonawcy

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo Zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi?dzy Zamawiaj^,cym a Wykonawcq,
i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymagariiom okreslonym w niniejszej
umowie oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie b?dzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajq,cego,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s^, zobowi^zani do niezwiocznego przedstawiania
Zamawiaj^cemu na jego z^danie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotycz^cych realizacji
umowy o podwykonawstwo,

5) nie zapewnia udzialu Zamawiaj^cego w odbiorach robot budowlanych reaUzowanych przez
podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcoW, zgodnie z §3 ust.7 niniejszej
umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowieh:
- uzalezniaj^cych uzyskanie przez podwykonawc? lub dalszego podwykonawc? zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiaj^cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawc?
wynagrodzenia podwykonawcy;

- uzalezniaj^cych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
przez Wykonawc? podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezjrtego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiaj^cego.;

- stanowi^cych, iz termin realizacji robot budowlanych w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy
niz przewidywany dla wykonania tych robot w niniejszej umowie;
-  stanowi^cych sposob rozliczeh 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. Niezgloszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq. roboty budowlane, w terminie okre^onym
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 poswiadczonq, 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 liczq.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 przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 lit a) lub lit. b).

8. Niezgloszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s% 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 przedlo^c Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginalem kopi?
zawartej umowy 6 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem dostawy lub uslugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, Z zasttzezeniem postanowieii 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 umowy okreslonego w §7 ust.l umowy -
ceny oferty) oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot polega na przeniesieniu hydrantu
zeWn?trznego, montazu fundamentow do szlabanow i znakow pionowych, robotach brukarskich

(wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej), montazu szlabanow i znakow pionowych,
montazu ogranicznikow parkingowych, malowaniu nowych znakow poziomych i przejscia dla
pieszych, montazu dwoch nowych siupow oswietleniowych. Wyl^czenie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajjtcym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wi?kszej niz 50.000,00 zlotych
brutto.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust.9, jezeh termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust.l3, 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 zapdaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze bye dluzszy niz 30 dni od dnia dor?czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlanej, z
zastrzezeniem, ze w momencie wyplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wszelkie naleznosci na
rzecz Podwykonawcy zostan^uregulowane w calosci.

14. Wykonanie cz?sci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowi^zah wynikajsicych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie dzialania b^dz zaniechania, w tym uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jak za wlasne dzialania b%dz zaniechania. Wykonawca w szczegolnosci ponosi
wobec Zamawiaj£i,cego peln^ odpowiedzialnosc zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu cywdnego.

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

16. Zamawiaj^cy moze zaz^dac od Wykonawcy niezwlocznego usuni?cia (np. z terenu budowy)
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta 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 wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeh sprz?t
techniczny, osoby i kwahfikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
daj^ r?kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow reahzacji tych robot. Wykonawca,

A
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwiocznie usunie na z^danie Zamawiaj^cego
podwykonawc^ lub dalszego podwykonawca z terenu budowy, jezeU dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaj^postanowienia niniejszej umowy.

18.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawcy w zakfesie nieptzewidzianym w ofercie
Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 18/pn/2017 i nie wyl^czonym z zakresu podwykonawstwa
w warunkach postypowania o udzielenie zamowienia (18/pn/2017).

19.JezeU zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal siy, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien pubUcznych,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postypowaniu, Wykonawca jest obowi^zany
wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego Zasoby Wykonawca powolywal
siy w trakcie postypowania o udzielenie zamowienia (18/pn/2017).

20. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy b^,dz
wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie i nie wyl^czonym z zakresu
podwykonawstwa w warunkach postypowania o udzielenie zamowienia (18/pn/2017), winno
nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy.

21. W zwi^zku z tym, iz robota budowlana objyta przedmiotem umowy bydzie wykonywana w miejscu
podlegajq,cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przyst^pieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o Ue s^ juz znane, podal nazwy albo imioha
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca zobowiq,zuje siy zawiadamiac Zamawiaj^cego
o wszeUdch zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie reaUzacji umowy,
a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzyc reaUzacjy roboty budowlanej (jezeU 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, potwierdzaj^cy, ze osoby zawieraj^ce umowy w tmieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadaj^uprawnienia do jego reprezentacji.

23.Powierzenie realizacji zadah 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 zadah okreslonych t^ umow^ wymaga ponownej akceptacji
Zamawiaj^cego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

24. Do zmian istotnych postanowieh umow o podwykonawstwo, stosuje siy zasady okre^one
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 jyzyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowi^zany zal^czyc do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jyzyk polski, a w przj^adku kopU umowy
o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiygle umowy na jyzyk polski.

26. Do zaskd zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami odpowiednie
zastosowanie znajd^ postanOwienia niniejszej umowy.

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

§3

h
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Termin tealizacji

1. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac przedmiot umowy w terminie do 45 dni licz^c od dnia

przekazania frontu robot.

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

umowy. Przekazanie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony protokolem

przekazania frontu robot.

3. W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uZgodni^ harmonogram

robot budowlanych, przy uwzgl?dnieniu sugerowanej kolejnosci wykonywania robot wskazanej

w zal^czniku nr 1 do uTnowy.

4. Wykonanie robot budowlanych (odbior robot) winno zostac potwierdzone przez Strony protokofem

odbioru robot budowlanych.

5. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest dokonac odbioru robot w ciqgu 3 dni roboczych licz^c od daty

pisernnego zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawc?.

6. Wykonawca zobowi^zany jest dokonac zgloszenia gotowosci do odbioru robot nie pozniej niz 1 dzien

roboczy przed uplywem terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Wraz ze

zgioszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca zobowi^zuje si? przedlozyc Zamawiaj^cemu

kosztorys powykonawczy. Kosztorys powykonawczy stanowi wyciqg ze szczegolowego kosztorysu

ofertowego z uWzgl?dnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zgodnie z niniejsz^ umow% oraz

ustawq. Prawo zamowieh publicznych.

7. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo udziaiu 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 zgiaszania uwag

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

odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowiqzuje si? informowac

Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych reakzowanych

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

umozliwic Zamawiaj^cemu faktyczny udzial w odbiorach.

8. Nalezyte wykonanie robot budowlanych stanowi^cych przedmiot niniejszej umowy winno Zostac

potwierdzone przez Strony protokolem koncowym, ktory b?dzie stanowil podstaw? do dokonania

zwrotu cz?sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z zasadami przyj?tymi

w niniejszej umowie. Podstawsi, dla podpisania protokol'u koncowego b?dzie protokol' odbioru

robot budowlanych, kosztorys powykonawczy, a takze wszelkie inne protokoiy podpisane przez

Strony w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Protokot kohcowy winien zostac podpisany bez zb?dnej zwioki, nie pozniej jednak niz w ci^u 5 dni

roboczych hcz^c od dnia podpisania protoko4u odbioru robot budowlanych.

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

10. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisywania protokoiow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,

ze strony Zamawiaj^cego upowaznione sq. osoby wskazane w §5 ust.3 umowy; ze strony Wykonawcy

zas osoba lub osoby wskazane w §5 ust.4 umowy.

Poza odbiorami opisanymi w niniejszym paragraSe osoby wskazane w §5 ust.3 umowy

upowaznione s^ do dokonywania w ramach niniejszej umowy rowniez odbiorow cz?sciowych oraz

odbiorow robot zanikaj^cych, czy ulegaj^cych zakryciu, ktore przewiduje STWiORB, jezeh takie

wyst^i^ w toku realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuk^ budowlan^ b^dz obowi^zujq.cymi

przepisami prawa.

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

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

(jednej z osob wskazanych w §5 ust.3 umowy) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramaCh

V
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niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?d^ zatxudnione na podstawie umowy o prac?
w rozumieniu kodeksu pracy w caiym okresie realizacji umowy. Oswiadczenie (kompleme
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 okteslenie podmiom skiadaj^cego oswiadczenie, dat^ zlozenia oswiadczenia oraz podpis
osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie
si? wszystkie czynnosci fizyczne wykonywane w ramach przedmiotu umowy, ktore wskazano w pkt I ppkt
1-13 zal^cznika nr 1 do umowy, uszczegolowione w dokumentacji projektowej, w tym w przedrmarze
robot, oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, wykonywane
bezposrednio przez pracownikow fizycznych uczestnicZ^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy
w procesie wykonywania robot budowlanych (using) obj?tych przedmiotem zamowienia, z wyl^czeniem
czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).
Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy
czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robot b^dz innych osob pelni^cych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane, w tym osob z uprawmeniami elektrycznymi, a takze nie obejmuje prz)rpadk6w osobistego
swiadczenia przez przedsi?biorc? prowadzq,cego 1-osobow^ dziaialnosc gospodarcz^.
Wymog zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo
zamowieh publicznych, dotyczy czynnoki wykonywanych w ramach przedmiotu umowy na roboty
budowlane, nie zas w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.

12. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez
Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowieh
publicznych, dokumentowanych za pomocn, oswiadczenia wymaganego na podstawie ust. 11):
a) mozliwosc zi^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.ll oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,
kopia umowy/umow powinna zostac zanonimizowana w sposob zapewniaj^cy ochron? danych
osobowych pracownikow, zgodme z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi? i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prac? powinny bye mozHwe do zidentyfikowania;

b) mozliwosc z^dania zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzaj^cego oplacanie przez
Wykonawc? lub podwykonawc? skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prac? za ostatni okres rozkczeniowy;

c) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lub
podwykonawc? kopii dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracownika przez pracodawc? do
ubezpieczeh, zanonimizowan^, w sposob zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi?
1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

d) mozliwosc z^dania wyjasnieh w przypadku w^tpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac?;

e) mozliwosc zwrocenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli
w przypadku powzi?cia uzasadrdonych w^tpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawc? lub podwykonawc?.
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Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a takze wyjasnienia, o ktorych mowa pod lit.d Wykonawca
ptzediozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tyrn wezwaniu terminie
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawc? lub

podwykonawc^ osob wykonuj^cych w trakcie reaHzacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa
umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac^.

13. W celu dokumentowania przebiegu realizacji umowy (roboty budowlanej) Zamawiaj^cy wymaga
prowadzenia przez Wykonawc? dziennika budowy (dokumentu rejestruj^cego przebieg robot).

§4

1. Umowa niniejsza b^dzie mogia ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku
wyst^pienia nast^pujitcych ptzeszkod w jej realizacji:
a) w przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyj^tym w doktrynie

i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia
jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki
uKczne, jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.

W takim przypadku, o okoUcznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wpiywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowiqzany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje si?
Wykonawca, jako siiy wyzszej oraz jej wplywu na mozliwosc prowadzenia robot.
b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych

warunkami organizacyjnymi lub innymi okolicznosciami, przez ktore nalezy rozumiec
w szczegolnosci sytuacje wynikaj^ce z wad dokumentacji, w oparciu o ktor^ realizowana jest
umowa, a takze sytuacje zwi^zane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwoleh,
uzgodnieh etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot;

c) w przypadku zaistnienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiaj^cych prawidiowe
technologicznie wykonywanie robot budowlanych. Zasadnosc powolania si? na przedmiotowa
przeslank? b?dzie kazdorazowo oceniana przez Zamawiaj^cego na podstawie powszechnie
dost?pnej wiedzy budowlanej na temat procesow technologicznych wykonywania robot
budowlanych;

Za warunki atmosferyczne uniemozUwiaj^ce prawidiowe technologicznie wykonywanie robot

budowlanych Strony umowy uznaj^ spadek temperatury powietrza w nocy ponizej +50C.
d) gdy wyst^i koniecznosc wykonania robot dodatkowych b^dz robot zamiennych, jezeU

wstrzymuj^ one lub opozniaj^realizacj? przedmiotu umowy;

e) w przypadku wyst^ienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadZonymi

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb?dnym do unikni?cia lub usuni?cia tych kolizji.

2. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 Kt. a, b, c, d lub e),

termin \^konania 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^pienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.

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

Zamawiaj^cego na protokole zawieszenia okreslaj^cym w szczegolnosci dat? rozpocz?cia okresu

zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz Wykonawc?.

4. 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 olrres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych oraz okre£aj^cy termin pozostaly

do zakohczenia realizacji umowy.

l/"
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6. Wyst^ienie ktorejkolwiek z przesianek wskazanych w ust 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu

realizacji robot budowlanych jako caiosci; przeszkoda moze dotyczyc realizacji pojedynczej pozycji
lub niektorych pozycji szczegoiowego kosztorysu ofertowego, b^dz ich cz^sci, co nie wyklucza

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

1-5 znajd^ odpowiednie zastosowanie.

§5

' 1. Nadzor inwestorski w imieniu Zamawiaj^cego pelnic b?dzie inspektor nadzoru;

,  tel ; nr uprawnien , przynaleznosc do Izby

2. Nadzor autorski w zwi^zku z dokumentacj^ projektowq, pelnic b^dzie :

,  tel ; nr uprawnien , przynaleznosc do Izby

3. Do przeprowadzenia odbioru i podpisania protokol'u odbioru robot budowlanych, o ktorym mowa

w niniejszej umowie, Zamawiaj^cy upowaznia inspektora nadzoru wskazanego w ust.l oraz

pracownikow Zamawiaj^cego: 1 , tel , 2 , tel ,

3  tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie inspektora nadzoru oraz dwoch

sposrod wskazanych pracownikow Zamawiaj^cego.

Do podpisania innych protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, niz wskaZany w zd.l,

Zamawiaj^cy upowaznia pracownikow Zamawiaj^cego; 1 , tel , 2 ,

tel , 3 tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie dwoch sposrod

wskazanych pracownikow Zamawiaj^cego.

4. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,

w tym za biez^ce kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokolow,

o ktorych mowa w niniejszej umowie, s^,: 1 , tel , 2 , tel.

Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej ze wskazanych osob.

5. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 1- ust.4 dla sWej skutecznosci wymaga

jedynie pisemnego oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie umowy.

6. Wykonawca ustanowil na potrzeby niniejszej umowy kierownika budowy w osobie: ,

- nr uprawnien budowlanych: z dnia ,

- zaswiadczenie i nr wpisu na list^ czlonkow samorz^du zawodowego: ,

- tel. kontaktowy:

Wykonawca w dniu dzisiejszym przedlozyl Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce uprawnienia

budowlane kierownika budoWy oraz zaswiadczenie o wpisie na list? czlonkow wlasciwej izby

samorz^du zawodowego potwierdzaj^ce czlonkostwo w izbie z okreslonym terminem waznosci oraz

posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.

Kierownik budowy posiada uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowahiej.

7. Ewentualna zmiana kierownika budowy wskazanego w ust. 6 b^dzie mozhwa pod warunkiem

spelnienia przez nowego kierownika budowy wymagah okre^onych w stosunku do kierownika

budowy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji ze strony Zamawiaj^cego.
8. Kierownik budowy zobowi^zany jest dokonywac czynnosci zgodnie z obowiq^zuj^cymi w tym zakresie

przepisami prawa, a takze prowadzic dziennik budowy, o ktorym mowa w §3 ust. 13 umowy.
9. Wykonawca zobowi^zuje si^, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych

wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot budowlanych objgtych niniejszq^ umow% P^zy

zachowaniu warunkow wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.
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10. Wykonawca zobowifi,zany jest przedlozyc Zamawiajftcemu przed przystsipieniem do robot imienny
(imi? i nazwisko; podstawa dysponowania) wykaz wszystkich osob, ktore b?d^ braiy udzial w realizacji
niniejszej umowy.

§6

1. Wykonawca zobowi^zuje si? strzec mienia znajduj^cego si? w pomieszczeniach lub na terenie obj?tym
robotami budowlanymi oraz zapewnic nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe. Wykonawca
zobowit^zuje si? do umozliwienia wst?pu na teren prowadzonych robot pracownikom organow
nadzoru budowlanego oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajaicego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc materialn^ (finansow^ za wszelkie szkody powstale po stronie
Zamawiajj^cego, jego pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem
umowy.

3. Zamawiajj^cy w dniu przekazania frontu robot przekaze Wykonawcy teren przeznaczony na zaplecze
socjalno-bytowe.

4. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowi^zany jest uporz^dkowac teren budowy oraz
teren zaplecza, o ktorym w ust.3.

5. Wykonawca b?dzie mdgl wykonywac roboty we wszystkie dni tygodnia, tj. od poniedzialku do
niedzieli przy uwzgl?dnieniu zasady tzw. ciszy nocnej oraz bliskosci blokow mieszkalnych.

6. W godzinach pracy S^skiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest ograniczenie prac
realizowanych przy pomocy ci?zkiego sprz?tu, utrudniaj^cych prac? i obslug? petentow Sl^skiego OW
NFZ (nadmierny halas i zapylenie).

7. Wykonawca. zobowi^zuje si? tak zorganizowac roboty budowlane, aby zapewnic w calym okresie
wykonywanych robot dost?pnosc do co najmniej 50 miejsc parkingowych na terenie obj?tym
przedmiotowa robots budowlan^. Wykonawca zobowi^zuje si? tak zorganizowac teren budowy, aby
umozliwic pracownikom oraz innym osobom dojazd na miejsca parkingowe znajduj^ce si? zardwno
na terenie obj?tym przedmiotow^ robots budowlan^ jak i na parkingu wewn?trznym. W przypadku
uznania przez Wykonawc? koniecznoki wykonania i uruchomienia drogi tymczasowej, przejazdu
tymczasowego, objazdu itp., koszt, jak i wykonanie takiego elementu pozostaje po stronie
Wykonawcy. Zamawiaj^cy deklaruje udzielenie wsparcia w przypadku koniecznoki dokonania
uzgodnien z wlascicielaini s^siednich dzialek, jesU zajdzie taka potrzeba.

8. Materiaiy rozbiorkowe (np. gruz, odpady) Wykonawca zobowi^zuje si? wywiezc i zutylizowac na
wlasny koszt, zgodnie z obowi^zujq,cymi w tym zakresie przepisami, z zastrzezeniem postanowien §1
ust.lO umowy. Wykonawca zobowi^zuje si? przedlozyc Zamawiajitcemu dokument/y potwierdzaji^cy
dokonanie utyKzacji zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami.

9. Zamawiajttcy umozUwi Wykonawcy korzystanie z mediow (energia elektryczna, woda i kieki)
w zakresie niezb?dnym do realizacji umowy.

10. Zamiar rozpocz?cia przez Wykonawc? jakichkolwiek robot zwi^zanych z wyl^cZeniem mediow
zasilaj^cych budynek lub stanowi^cych ingerencj? w siec logiczn^ wymaga beZwzgl?dnie
wczesniejszego uzgodnienia z jednym z pracownikdw Zamawiaj^cego wskazanych w §5 ust. 3 umowy,
tj. CO najmniej na 2 dni robocze przed planowanym przez Wykonawc? rozpocz?ciem takich robdt.

11. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materiaiy oraz inne elementy uzyte do
wykonania przedmiotu umowy b?d^ fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni wartokiowe,
z zastrzezeniem §1 ust.lO umowy oraz 2 sztuk slupow oswietieniowych stanowi^cych material
Zamawiaj^cego. Materiaiy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze
narz?dzia, sprz?t uzyty do wykonania umowy, b?d^ spelnialy wymogi i normy okreslone
w obowi^zuj^cych przepisach, odpowiadaiy,' tarn 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

K' 1
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Wykonawca zobowi^zuje si? niezwlocznie okazac do wgl^.du wyrnagane dokumenty, w tym prZed
przyst^ieniem do realizacji robot budowlanych, Wykonawca zobowi^,zuje si? przedlozyc
Zamawiaj^cemu atesty na kruszywa planowane do uzycia przy wykonywaniu podbudowy.

§v

Wynagrodzenie uinowy

1. Wynagrodzenie z tytulu niniejszej umowy wynosi ziotych brutto (siownie:
ziotych brutto), 2i netto, zgodnie ze szczegolowym

kosztorysem ofertowym stanowi^cym zaiacznik nr 2 do umowy. z zastrzezeniem postanowien §la
umowy. Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty budowlane zgodnie z umow^ co potwierdzi kosztorys
powykonawczy, o ktorym mowa w §3 ust. 6.

/W przypadku, gdy obowiqzek podatkowy zgodnie z przepisami a podatku ad towarow
i usiug b^dzie spoczywatna Zamawiajqcym ust.l brzmi:
Wynagrodzenie z tytuiu niniejszej umowy wynosi ziotych (siownie:
ziotych), zgodnie ze szczegolowym kosztorysem ofertowym stanowi^cym zalacZnik nr 2 do umowy.
z  zastrzezeniem postanowien §la umowy. Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty budowlane
zgodnie z umow% co potwierdzi kosztorys powykonawczy, o ktorym mowa w §3 ust. 6.

2. Kwota brutto, o ktorej mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty niezb?dne do wykonania umowy,
w tym kosZty materialow, urz^dzeh, robocizny oraz wszelkie inne koszty, a takze nalezne oplaty
i podatki zwi^zane z realizacji umowy.

/W przypadku, gdy obowi^zek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarow
i ustug b^dzie spoczywat na Zamawia/qcym w ust.2 zd. 1 in fine dopisuje si^ „za wyjqtMem
podatku od towarowi ustug (VAT)"./

3. Zabrania si? Wykonawcy realizacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot budowlanych nie
obj?tych niniejszi umowi bez odr?bnej decyzji Zamawiajicego. Kazdorazowe odst?pstwo od
powyzszej zasady pozostaje lyzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

4. Jezeli w okresie realizacji umowy nastipi ustawowa zmiana stawki podatku VAT przyjmuje si?
nast?pujice zasady.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczala zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy albo
- w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowiizujicymi przepisami obowi^zany b?dzie
odprowadzac Zamawiajicy - zwi?kszenie wydatku brutto po stronie Zamawiajicego, wynagrodzenie
netto umowy, w tym takze wartosci, ceny netto podane w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie
obnizone w taki sposob, aby po dohczeniu aktualnie obowi^zujicej stawki podatku VAT, wydatek
brutto po stronie Zamawiajicego nie przekroczyl ceny oferty netto Wykonawcy powi?kszonej
o podatek VAT w wysokosci obowiizujicej w dniu zlozenia oferty w zamowieniu nr 18/pn/2017.
W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do
wynagrodzenia netto umowy, w tym takze do wartosci, cen netto podanych w zaliczniku nr 2 do
umowy, zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci obowi^zujicej 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 dma wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowy okreslone w §7 ust.l umowy, nie narusza
przepisow ustawy z dnia 22 Hpca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac?
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2016. poz. 1265).

'I
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§8

Warunki i tetminy platnosci

1. Zaplata z tytulu niniejszej umowy nast^pi z dolu, w formie polecenia przelewu, na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni Ucz^c od daty dostarczenia do
siedziby Zamawiaj^cego prawidiowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokotu
koncowego oiaz kosztorysu powykonawczego, o ktorym mowa w §3 ust.6 umowy,
z zastrzezeniem postanowien ust.6 niniejszego paragrafu.

2. Za datg dokonania piamosci wynagrodzenia uznaje si^ dzien obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.
3. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagtodzenia, liczone

od dnia nast^pnego po dniu, w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zaplaty.

4. Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawcy na osob? trzeci^
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.

5. Faktura VAT powinna uwzgl?dniac nast?puj^,ce dane:
Nabywca:

Narodoiiy Fundus;^ Zdrowia ̂  skd;^bci iv Wars^ame,

adres: ul Grojecka 186, 02-390 Wars^awa,

NIP: 107-00-01-057

Odbiorca i platnik dowodu:

Slqski Odd:^ai Wojew6d:(ki Narodomgo Fundusi:(u Zdrowia ̂  siedf^hq w Katowicach,
adres: ul. Kossutha 13, 40 —844 Katowice.

6. Podstaw^ wypiaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bgdzie wystawiona przez Wykonawcy
faktura VAT oraz:

a) protokol koncowy, w ktorym b^d^ wyszczegolnione elementy robot budowlanych wykonane
przez podwykonawcow i dalszych podwykonaw^cow,

b) sporz^dzone nie wczesniej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawc? lub przez podwykonawcow,

c) oswiadczenia podwykonawcow i dalsZych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez
nich lub pelnym obj^ciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozUczeniu tych robot do wysokosci
obj^tej platnosci^ koncowy.

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktursj^ VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6,
Zamawiaj^cy jest uprawniony do wstrzymania wypiaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawc? stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiaj{i,cego
zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawc? wymagah, o ktorych mowa w ust.6, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiaj^cego terminu plamosci i nie uprawnia Wykonawcy do z^dania
odsetek.

8. Zamawiaj^cy jest uprawniony do z^dania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnieh
w przypadku w^tpkwosci dotycz^cych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o platnosc.

Platnosci na tzecz podwykonawcow
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1. W przypadku powierzenia przez Wykonawc? realizacji cz^sci umowy podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zapiat? wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow platnosci okreslonych

w umowie z podwykonawcy przy uwzglednieniu postanowien §2 ust.l3 umowy.

2. JezeH 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 zapiaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiaj^cego.

3. Zamawiajq^cy niezwlocznie po zgloszeniu z^dania dokonania platnosci bezposredniej zawiadotni

Wykonawc? o z^daniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraZ wezwie Wykonawc? do

zgloszetiia pisemnych uwag dotycz^cych Zasadnosci bezposredniej zapiaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczaj^c mu w tym celu termin nie krotszy niz 7
dni od dnia otrzymania przez Wykonawc? wezwania.

4. W przypadku zgloszenia przez Wykonawc? w terminie okreslonym w ust. 3 uwag podwazajq^cych

zasadnosc bezposredniej zapiaty, Zamawiaj^cy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeK Wykonawca wykaze

niezasadnosc takiej zapiaty lub

b) ziozyc do depozytu s^dowego kwot? potrzebn^ na pokrycie wynagrodzefiia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej w^tpliwosci co do wysokosci

kwoty naleznej zapiaty lub podmiotu, ktoremu piatnosc si? nalezy,

c) dokonac bezposredniej zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalsZemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapiaty.
5. Zamawiaj^,cy jest zobowi^zany zapiacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, b?d^ce przedmiotem z^dania, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokunaentuje jego zasadnosc faktur^ VAT lub rachunkiem oraz

dokumentami potwierdzaj^cymi wykonanie i odbior robot, dostaw, usiug, a Wykonawca nie ziozy

w trybie okreslonym w ust. 3 uwag, o ktorych mowa w ust. 7, wykazujttcych niezasadnosc

bezposredniej zapiaty. Bezposrednia zapiata obejmuje wyi^cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytuiu uchybienia tertninowi zapiaty.

6. Rownowartosc kwoty zapiaconej Podwykonawcy iub dalszemu Podwykonawcy, b^dz skierowanej do

depozytu s^dowego, Zamawiaj^cy potr^ca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 5, zawieraj^ce

szczegoiowe uzasadnienie zaj?tego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,

dostaw i usiug realizowanych przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc?, prawidiowosci ich

wykonania, oraz co do wypeinienia przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc? postanowien

Umowy o podwykonawstwo w zakresie maj^cym wpijrw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okohcznosci majq^cych wpi)rw na t? wymagalnosc.

8. Zamawiaj^cy jest uprawniony do odst^ienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypiaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zgiosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i wykaze niezasadnosc takiej platnosci, lub

jezeli Wykonawca nie zgiosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykaz^ zasadnosci takiej platnosci.

9. Zamawiajq^cy moze dokonac bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgiosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i potwierdzi zasadnosc
takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgiosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza. zasadnosc takiej platnosci.
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10. Podstaws). platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy b?dzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwiefdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc? lub Podwykonawcy,
przedstawiona Zamawiajjicemu wraz z potwierdzon^ za zgodnosc z oryginalem kopi^ protokolu
odbioru przez Wykonawcy lub Podwykonawcy robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub uslug.

11. Bezposrednia platnosc dokonywana przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bydzie obejmowac wyl^^cznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu
opoznienia w zapiacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy i bydzie
dotyczyc wyl^cznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj^cego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
uslug.

12. Dokonanie bezposredniej plamosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej plamosci do depozytu
s^dowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przysluguj^cej Wykonawcy od Zamawiaj^cego
z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadaj^cej dokonanej plamosci.

13. Zamawiaj^cy dokona bezposredniej plamosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w termime 30 dm od dma pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiaj^cego uznania plamosci bezposredniej za uzasadnion^.

14. Zamawiaj^cy moze zlozyc do depozym sq,dowego kwot? potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wj(,tpKwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub co do podmiom, ktoremu platnosc nalezy si?, co uznaje si? za rownoznacZne
z wykonaniem w zakresie obj?tym zdeponowan^ kwotq, zobowi^zania Zamawiaj^cego wzgl?dem
Wykonawcy.

15. Odpowiedzialnosc Zamawiaj^cego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tymlu
plamosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wyl^cznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikaj^cej z niniejszej umowy.
W przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomi?dzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umowft o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejsz^ umow^
Zamawiaj^cy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego fakmry VAT lub rachunku wylq,cznie kwot? nalezn^ na podstawie cen jednostkowych
okreslonych niniejsz^ umow^,.

16. Koniecznosc wielokrotnego 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 ht.a umowy.

17. Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowieh publicznych nie naruszaj^ praw i obowi^zkow
Zamawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikaj^cych z przepisow
art. 647^ ustawy z dnia 23 kwiemia 1964 r. - Kodeks cyRoby.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Wysokobi

zl, CO stanowi 10 % ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu
nr18/pn/2017.

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:
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2. W ttakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^lofoi zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokofoi. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest
poinformowac Zamawiajvego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczema
zostanie wprow'adzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien
pubHcznych. Zamawiaji^cemU przysluguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczema licz^c
od dnia podpisania protokolu koncowego. Pozostal^ cz?sc zabezpieczenia (do 30%) Zamawiaj^cy
obowi^zany jest zwrocic Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r?kojmi za wady.

4. W okresach przysluguji^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz?foi), Zamawiaj^cy me
moze zostac pozbawiony mozUwoki wyst^ienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczema nalezytego
wykonania umowy, jezeU zdarzenie uzasadniaj^e roszczenie wystqpilo w okresie waznosa
zabezpieczenia.

§11

Gwarancja i t^kojmia za wady
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl?dem Zamawiaji^cego za przygotowame i wykoname caiosci

robot bgdiicych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji oraz r?kojmi za wady przedmiotu umowy. Okres gwarancji i r?kojmi za
wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokotu odbiom robot budowlanych, konczy zas wraz
z uplywem 36 miesiecv licz^c od dnia podpisania protokotu koncowego.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezpiamego usuni?cia w ramach udzielonej gwarancji wad fizycznych
(naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawmii, si?
w okresie udzielonej gwarancji. Termin konkretnej naprawy lub wymiany kazdoraZowo zostanie
wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiaj^cego.

4. Wszelkie koszty zwis^zane z wymianq, lub naprawy (w szczegolnofoi koszty robocizny, materialow),
w tym z ewentualnym transportem, instalacjit ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zobowii^zuje si? wydac Zamawiaji^cemu najpozniej w dmu podpisama protokotu
odbioru robot budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotycz^ce przedmiotu umowy.
Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^i bye sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, StrOny zwi^zane
s^ postanowieniami niniejszej umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach
gwarancyjnych mog^ bye korzystniejsze od okreslonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone
w trakcie odbiom oraz za wady powstale po odbiorze w okresie r?kojmi za wady.

7. W przypadku wykrycia wady, o ktorej mowa w ust.6, Zamawiaji^cy zawiadomi o niniejszym pisemme
Wykonawc? w terminie do 2 dni roboczych licz^ od daty ujawnienia wady, informuj^c jednoczesnie
Wykonawc? o iriiejscu i terminie ogl?dzin.

8. Zamawiajacy sporz^dzi protokot z ogl^dzin, w ktorym stwierdzi istnienie wady oraz wskaze
Wykonawcy termin przeznaczony na jej usuni?cie. Protokol z ogl?dzin winien zostac podpisany przez
obie Strony. Usuni?cie wad zostanie stwierdzone przez Strony protokolarnie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnofoi odbiom lub w okresie r?kojmi za wady, wad przedrmom
umowy, Zamawiaj^cemu przysluguje nast?pujece uprawnienia, przy odpowiednim uwzgl?dniemu
zasad opisanych w ust.7-ust.8;
1) jezeh wady zostane iljawnione w toku czynnofoi odbiorowych i nadaje si? do usuni?cia,

Zamawiajecy moze odmowic dokonania odbiom do czasu usuni?cia stwierdzonych wad,
wyznaczaj^c jednoczesnie termin do ich usuni^cia,

2) jezeli wady zostane ujawnione w toku czynnofoi odbiorowych i nie nadaje si? do usuni?cia:

\9\



Nr zamowietiia: 18/pn/2017 wzorumowy

a) Zamawiajacy moze odpowiednio obnizyc wynagrodzenie - jezeli stwierdzone wady nie
uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotxi odbioru zgodnie z ptzeznaczeniem;
b) Zamawiajacy moze tozwiazac umow^ oraz naliczyc ka£? umowna w wysokosci okreslonej
w §12 ust.l lit.a umowy lub zaz^dac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac
w tym celu odpcwiedni termin - jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem;

3) jezeli wady zostana ujawnione w okresie r^kojmi za wady i nadaja si? do usuni?cia, Wykonawca
usunie je w tetminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. Zobowiazania z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady zobowiazuje si? realizowac Wykonawca.
11. Wszelkie zgloszenia (zawiadomienia) w ramach uprawnien gwarancyjnych Zamawiajacego badz

z tytulu r?kojmi za wady wynikajacych z nimejszej umowy moga bye skutecznie przekazane przez
Zamawiajac?go za posrednictwem faksu na numer: lub poczty elekttonicznej na adres e-mail.

Pakt otrzyfnania zgloszenia Wykonawca obowiazany jest natychmiast potwierdzic
za posrednictwem faksu na numer Zamawiajacego: lub poczty elektronicZnej na adres
e-mail Zamawiajacego; O kazdej zmianie numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej
Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie poinformowac Zamawiajacego (na pismie lub faksem lub
elektronicznie), pod rygorem uznania zgloszenia dokonanego na kontakty podane w zd.l za
skuteczne.

12. Wszelkie koszty w toku wykonywania zobowiazan z tytulu gwarancji badz r?kojmi za wady, w tym
zwiazane z wymiana lub naprawa, usuni?ciem wad (w szczegolnosci koszty robocizny, materialow),
w tym z ewentualnym transportem, instalacja ponosi Wykonawca.

13. Co najmniej na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu umowy, Strony
zobowiazuja si? dokonac odbioru polegajacego na sprawdzeniu stanu technicznego przedmiotu
umowy. Konkretny termin odbioru wskaze Zamawiajacy informujac o tym pisemnie Wykonawc?.
Z odbioru Strony sporzadza stosowny protokol- z ogl?dzin, przy uwzgl?dnieniu postanowien ust.l-
12 niniejszego paragrafu.

§12

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca Zobowiazuje si?
zaplacic Zamawiajacemu nast?pujacakar? umowna:

a) w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.l umowy, jezeli Zaniawiajacy rozwiazc
umow? z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniajace rozwiazanie
umowy rozumiec nalezy razace naruszenie postanowien umowy przez Wykonawc?, za razace
naruszenie postanowien umowy w szczegolnosci moze zostac uznana koniecznosc wielokrotnego, tj.
wi?cej niz dwukrotnego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajacego lub koniecznosc dokonania takiej zaplaty przez Zamawiajacego
na sum? wi?kszaniz 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.l umowy.

b) w wysokoki 200,00 ztotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wynikajacego z §3
ust.l umowy. Jezeli opoznienie przekroczy 20 dm Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc
skorzystania z prawa do rozwiazania umowy oraz nakczenia dodatkowo kary umownej okreslonej
w ust. 1 lit.a;

c) w wysokoki 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do ktoregokolwiek z terminow
w ramach gwarancji lub r?kojmi za wady, wyznaczonego Wykonawcy na podstawie §11 nimejszej
umowy;

d) w wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

I/"
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e) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq. roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

f) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosc

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

g) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaplaty (§2 ust.ll) wymaganej przez Zamawiaj^cego;

h) w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych
objgtych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez

Zamawiaj^cego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umow^

i) w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umowg o prac? danej osoby
wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

j) w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,

o ktorych mowa w §3 ust.l2 Kt. a, b lub c, b^dz za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie
wyjasnien, o ktorych mowa w §3 ust.l2 htd.

2. W przypadku, gdy wysokosc nahczonych kar umownych z tytulow, o ktorych mowa w ust.l lit. b-j
osi^gnie 5% wynagrodzenia umowy, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, Zamawiaj^cy jest uprawniony

do rozwi^zania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci okreslonej w ust. 1 lit
a.

3. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor^czenia Stronie wezwania 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^ mu 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 wynagrodzenia).

4. Zaplata kary przez Wykonawc? lub potr^cenie przez Zamawiaj^cego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowi^zku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowi^Zah wynikaj^cych z umowy.

5. W sytuacjach opisanych w ust.l ht. e,f,g Zamawiaj^cy nahcza kar? umown^ oraz wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin do przedlozenia wymaganych dokumentow lub do dokonania wymaganej zmiany.
W przypadku nieprzediozenia dokumentow lub niedokonania zmiany w wyznaczonym temunie
Zamawiaj^cy po raz kolejny nalicza kary umbwne zgodnie z ust.l lit. e,f,g.

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 umowq, Zamawiaj^cy nalicza kar?

umown^ zgodnie z ustl Ut. h oraz wzywa Wykonawc? do usuni?cia takiego podmiotu w wyznaczonym
terminie. W prz3ipadku nieusuni?cia w tym ternainie Zamawiaj^cy nahcza ponownie kar? umown^

zgodnie z ust.l ht. h oraz ponownie wzywa Wykonawc? do usuni?cia.

7. Zamawiajq.cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego, w przypadku, gdy
zastrzezona kara umowna nie pokiywa zaistnialej szkody.

8. Rozwi^zanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nast?puje z chwil% zlozenia
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwistzaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwi^zania

umowy. W przypadku roz-wh^zania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie Za faktycznie

wykonany zakres umowy, na podstawie kosztorysu pov/ykonawczego sporz^dzonego w oparciu

o inwentaryzacj? robot. W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cy zachowuje prawo do roszczeh

z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady do prac dotychczas wykonanych.
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9.

10.

Zawieszenie terminu wykonania umowy zawiesza bieg opoznienia i naliczania z tego tytulu kar

umownych.

W przypadku zbiegu podstaw do rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej okreslonej W ust. 1

lit.a niniejszego paragrafu, Zamawiaj^cy moze skorzystac tylko z jednej podstawy do nalicZenia kary

z tytulu rozwi^zania Umowy.

§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale po stronie Zamawiaj^cego, jego pracownikow

lub osob trzecich w zwi^zku z realizacjq, umowy. W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia

umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy zawarcie

ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tymlu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego

mienia do sumy gwarancyjnej 1.000.000,00 zi; OC winno zawierac rozszerzenie OC za podwykonawcow,

jezeli Wykonawca b?dzie korzystai z podwykonawcow przy realizacji zamowienia.

§14

Postanowienia koncowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia pubKcZnego w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z ustaw^ z dnia 29 stycznia 2004 r. Pfawo zamowien pubUcznych.

2. Kazdorazowa zmiana postanowien niniejszej umowy wymagac bgdzie formy pisemnej 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 poniedzialku do 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 pubUcznych

oraz Kodeksu cjrwilnego.

5. Sprawy sporne b?d^ rozpatrywane przez S^d wlasciwy dla siedziby Zamawiajq,cego (Katowice).

6. Umow? niniejsztt sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

WYKONAWCA

KIEROWNIKJziaki Inwestycji i 2am6wiert Publiomyel
^l^kicgoOdd^WojewodzkicgoJarodowego Fundfi^S^wia w Katowicach ^ilaskiegj

Narodoweg

(  ' GL'

Tomasz ileczkowski Dziaiu PlanoN

;z Kanja
zastepslwie Kierowmrt.a /

DziatuPfanowanilGAn^^M^;^
Itsi Zdrowia w Kaiowicach

tj-'EC.IALlSTA
Knaiiz Ekonomicznych

19Kizy^tof Wojcik
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Nr zamowienia: 18/pn/2017 zaiqcznik nr 3 do wzoru umowy

(imi§ i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr dokumentu tozsamosci)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze znana jest mi deflnicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926
z pozn. zm.) w mysl, ktdrej za dane uwaia s/? wszelkie informacje dotyczqce
zldentyfikowanej iub mozliwej do zldentyfikowania osoby fizycznej.

Zobowiqzuj^ si^:

1) do zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
wraz ze sposobami ich zabezpieczenia;

2) nie pozostawiac bez dozoru, ani udost^pniac osobom nieupowaznicnym dokumentow
materialnych (w formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;

3) nie wykorzystywac an! nie udost^pniac nieuprawnlonyrn dokumentacjl z danymi do innych
celow niz stuzbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) do niezwtocznego zniszczenia, w sposob uniemozliwiaj^cy zidentyfikowanie danych,
wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych iub bt^dnych dokumentow;

5) w przypadku stwierdzenia naruszenia Iub zaistnienia okolicznosci wskazuj^cych na
naruszenie ochrony danych, bezzwtocznie powiadomic Administratora Bezpieczenstwa
Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego,
wtasciwego ze wzgl^du na zaistniaty incydent kierownika komorki organizacyjnej w
Narodowym Funduszu Zdrowia, a po godzinach urz^dowania rowniez ochron? obiektu;

6) przy przetwarzaniu danych, do szczegolnej dbatosci o zachowanie poufnosci,
integralnosci i dost^pnosci danych zwi^zanych z dokumentami znajduj^cymi si^.
w obrocie w Narodowym Funduszu Zdrowia, takze dotycz^cych danych pracownikow,
dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz infrastruktury sprz^towo - programowej
systemow informatycznych;

7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczegolnej dbatosci o
zachowanie poufnosci tresci dokumentow, ktore znajduj^ si? w obrocie w Narodowym
Funduszu Zdrowia, oraz przestrzegania zasad dost?pu do danych.

Wykonano w 2 iednobrzmiacvch eazemplarzach

Potwierdzam odbior 1 egzemplarza

Miejscowosc, data czytelny podpis

ZAMAWIAJ4CY ' WYKONAWCA
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Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:

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

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi do powstania u Zamawlajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie

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

ponizej:

a) nazw^- (rodzaj) towaru lub listugi, ktorych dostawa lub swiadczenie b^dzie

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

z przepisami o podatku od towarow i ustug;

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

cena netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii ziozono ofertQ, ktorej wybor prowadziiby do powstania
u zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,
zamawiajqq^ w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowiqzek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadaj^c ofertq,
informuje zamawiajqcego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazuj^c nazwQ (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie b^dzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujpc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siQ, iz obowi^zek doiiczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) ci^zy na Zamawiaj^cym w przypadku, np.:
- wewn^trzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych wzaiqczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objpte
mechanizmem odwroconego obci^zenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow oraz
komputerow przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, iaptopy, a takze urzqdzenia wyst^pujpce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wiqze siq anaiogiczny obowi^zek doHczenia przez
Zamawiaj^cego przyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imj§ 1 nazwisko upetnomocnionego przedstawlclela Wykonawcy:

Data

pod pis



Nrzamowienia: 18/pn/2017 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adtes:

OSWIADCZENIE, o ktotym inowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. robota budowlana polegaj^ca na

remoncie parkingu glownego budynku Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki,

oswiadczam, co nast^puje.

1. OSWIADCZENIE DOTYCZ4CE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym dotycz^cym

Wykonawcy:

A. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23

ustawy Prawo zamowien publicznych.

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

podstawie art ustawy Prawo zamowien publicznych (podac

n^kluct(enia sposrod wjmienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P^).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki

wystarczajq^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej

przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywdg lub

naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania

oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sq, odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu

wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeh wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem

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

nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

1
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Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jedrioczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku 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 spelniam warunek udzialu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego

w pkt V pkt 1 ppkt 2 Hta SIWZ, tj. dotycz^cy sytuacji finansowej.

Uwaga! Wykonawca wimen wykazac posiadanie srodkow finansowych w wysokosci co najmniej

200.000,00 ziotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 200.000,00 ziotych, w okresie

nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

b) Oswiadczam, iz spelniam warunek udzialu w post^powaniu okre^ony przez Zamawiaj^cego

w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego

do swiadcz enia).

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

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

ofert, a jezek okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie przynajmniej 1 (jednej) roboty

budowlanej (zakonczonej) polegaj^cej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej i jej podbudowy o wartosci

nie mniejszej niz 100.000,00 ziotych brutto.

Wykaz wykonanych robot budowlanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz robot budowlanych

wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te

zostaly wykonane, z zal^czeniem dowodow okre£aj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane

nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidlowo ukohczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, referencje b^dz inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeh

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych

dokumentdw - inne dokumenty.

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU. NA ICTOREGO ZASOBY POWOLUTE SIE

WYKONAWCA *

*jezeli dotyczy

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post^powaniu okreslonego przez

Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ polegam na sytuacji finansowej nast?puj^cego/ych

podmiotu/6w:

2



Nrzamowienia; 18/pn/2017 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Lp. Nazwa/fitma oraz

adres podmiotu
NIP/PESEL

/w zaleznosci od

podmiotu/

KRS/CEIDG

/w zaleznosci od

podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powotuje si? na sytuacj?
finansowq^ podmiotu

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu/podmiotow, na ktorego/ktorych sytuacj? Snansowq,
powoiujg si? w niniejszym post?powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia z post?powania

o udzielenie zamowienia oraz, ze podmiot/podmioty te spelniaj^ w zakresie, w jakim powoiuj? si? na ich

zasoby (sytuacj? finansow^, wamnek udzialu w post?powaniu.

UWAGA!

Z uwagi na wylq^czenie w niniejszym post?powaniu z zakresu podwykonawstwa wykonania

nawierzchni asfaltowej i jej podbudowy. Wykonawca nie moze polegac na zdolnosci zawodowej

(doswiadczeniu) innego podmiotu/6w w zakresie wykazania zrealizowania ww. roboty

budowlanej, o ktorej mowa w pkt V pkt 2 lit.b SIWZ. W tym przypadku Wykonawca musi

samodzielnie spelniac niniejszy watunek udziatu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upeteomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data ,

podpis



Nr zamowienia: 18/pn/2017 - wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCIALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawia]Xcemu w tetminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci. albo braku przynaleznosci do tej samej gmpy kapitaiowej z innym

Wykonawc^lub Wykonawcami, ktorzy zlozyH oferty w niniejszym postgpowaniu.

Przez grup^ kapitaldw^ - 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 rozu'miec wszystkich przedsi^biorcow,

ktorzy kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsigbiorc?, w tym rowniez

tego przedsi^biorc?.

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

katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty w post^powaniu na robot^ budowlan^ polegaj^cq^ na

remoncie parkingu g46wnego budynku Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13,

I. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej gtupy kapitaiowej, o ktorej mowa

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

II. oswiadczam, iz nalezy do tej samej gtupy kapitaiowej, o ktorej mowa

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

*nalezy wskazac jednq^ 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 upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis


