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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

OCHRONA OBIEKTOW SL4SKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
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zal^cznikami do niniejszej SIWZ sg:

1. formularz oferty

2. formularz opis przedmiotu zamdwienia

3. Opis obiektdw Sl^skiego OW NFZ
4. formularz kalkulacja cenowa

5. formulae wykaz uslug

6. formularz wykaz samochoddw

7. wzdr umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy (wzdr olwiadczenia)

8. wzdr informacji, o ktdrej mowa w art. 91 u$t.3a pzp

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

10. wzdr o§wladczenla - grupa kapitalowa

data 1 podpis:

D^ktora
Sl^skiego Oddziahi Wojewddzkiego

Narodawego Funduszu Zdrowia w Kato\ '
^STEPCA

^^barlszKaczmarek

lf^OWSk9
.1693



Nr zam6wienia: 6/us/2017

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaiacego

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

TT. Trvh udzielenia zamdwienia

Post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy art. 138o ust.l-ust.4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych (j-t- Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) dotyczqce
zamdwieA na ushigi spoleczne oraz zgodnie z zasadami okreSlonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamdwienia. Zgodnie z art. 138o ust.2 pzp Zamawiaj^cy udziela zamdwienia w sposdb przejrzysty,
obiektywny i niedyskryminuj^cy.

W post?powaniu majg zastosowanie zasady okre^Ione w SIWZ, w tym odpowiednie zastosowanie znajduj^
nast?pujqce przepisy ustawy Prawo zamdwieA publicznych: art. 7, art. 8, art. 9 ust.l-ust.2, art. 17-21, art. 22, art.
22a-22d, art. 23, art. 24, art. 24aa, art. 26 ust.2c, ust.2f-ust.4 oraz ust.6, art.29 ust.l-ust.3a, art. 32, art. 45-46, art. 86,
art. 87, art. 89, art. 90, art. 91, art. 93 ust.l pkt 1 oraz pkt 4-7, ust.lc oraz ust.3, przepisy rozporz^dzenia Ministra
Rozwoju w sprawie rodzajdw dokumentdw, a tak^e przepisy ustawy Prawo zamdwied publicznych indywidualnie
wskazane w SIWZ. Ponadto, stosuje si? przepisy art. 96 - 97, art. 139-142, art.144, art.l45-145b, art.147-151 pzp.

Numer postfpowania

Post?powame, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 6/us/2017. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiajqcym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.

Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takie „SIWZ" mowa jest o "pzp",
naleiy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa
jest 0 "Zamawiaj^cym", nale2y przez to rozumied 6l^ki Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(^OW NFZ lub ^Iqski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach" nale^ przez to rozumied dni
kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz^dzeniu Ministra
Rozwoju w sprawie rodzajdw dokumentdw" naleiy przez to rozumied rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo2:e z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu
0 udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126).

III. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest calodobowa ochrona obiektdw (w tym budynki, teren, mienie) eksploatowanych
przez 6lqski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zasadami i warunkami
okre^lonymi w SIWZ.

Kod Wsndlneeo Slownika Zamdwien (CPV): 79.70.00.00-1 ushigi detektywistyczne i ochroniarskie, 79.71.00.00-4

ushigi ochroniarskie; 79.71.50.00-9 ushigi patrolowe; 79.71.10.00-1 ushigi nadzoru przy uiyciu alarmu.

Ushiea ochronv wvkonvwana bedzie na zasadach opisanvch w SIWZ:

a) w formie bezpoiredniej ochrony fizycznej stalej oraz dorainej (np. przyjazd grup interwencyjnych, utworzenie

tymczasowego posterunku) oraz - w przypadku obiektdw Delegatur ̂ l^skiego OW NFZ oraz SOU w D^browie
Gdmiczej - polegaj^cej na stalym dozorze sygnaldw przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych

w elektronicznych urz^dzeniach i systemach alarmowych (monitoring) oraz

b) w formie zabezpieczenia technicznego polegajgcego na eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach

zainstalowania elektronicznych urzgdzeh i systemdw alarmowych (w tym systemu telewizji przemyslowej)
sygnalizujgcych 2:agro2:enie chronionych osdb i mienia.
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» W obiektach ^Iqskiego OW NFZ w Katowicach (ul. Kossutha 13 i ul. gen. Jankego I5a) ochrona b?dzie
prowadzona w spos6b ciqgly 24h na dob? w systemic dwuzmianowym (I zmiana -12h; 11 zmiana -12h).

» W Delegaturach Sl^kiego OW NFZ (Bielsko-Biala, Rybnik, Cz?stochowa, Piekary ^l^skie) oraz w Sekcji
Obshigi Ubezpieczonych w D^browie Gdmiczej w dni robocze b5dzie prowadzona ochrona fizyczna przez 12h na

dob? (od godz.7.00 do godz.I9.00) oraz monitoring elektroniczny przez pozostale 12h na dob? (od godz.19.00 do
godz.7.00). W dni wolne od pracy monitoring elektroniczny b?dzie prowadzony 24h na dob?.

Monitoring elektroniczny Delegatur oraz Sekcji Obshigi Ubezpieczonych b?dzie miat miejsce w godz. od 19.00 do
7.00 w dni robocze, a w dni wolne od pracy - przez cal^ dob?.

» W okresie realizacji zamdwienia (umowy) w przypadku powstania szczegdlnego zagroZenia przedmiotu ochrony
(w danej lokalizacji) Wykonawca winien zapewnid udzial grupy interwencyjnej w liczbie min. 2 osoby.

Maksymalny czas reakcji grupy interwencyjnej wynosi 25 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego
albo od chwili otrzymania sygnahi o zagroZeniu z systemu sygnalizacji wlamania i napadu.

» W okresie realizacji zamdwienia (umowy) Wykonawca winien zapewnid wzmocnienie ochrony w postaci
podwojenia liczby pracownikdw ochrony fizycznej w poszczegdlnych obiektach w przypadkach pojawienia si?
trudno5ci w utrzymaniu porzgdku publicznego na terenie chronionym. Zwi?kszenie liczby pracownikdw ochrony
fizycznej nast^pi w ci^gu maksymalnie 150 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego.
» W okresie realizacji zamdwienia (umowy) Wykonawca zobowi^je si? w przypadku otrzymania sygn^

0 zagroZeniu z SSWiN do utrzymania posterunku po uplywie 1 godziny od przybycia grupy interwencyjnej, na
zasadach okre^Ionych we wzorze umowy (maksymalnie 200 roboczogodzin), jeieli taka ochrona okate si?
niezb?dna.

» W okresie realizacji zamdwienia (umowy) Wykonawca zobowi^je si? zapewnid Zamawiaj^cemu dodatkowo -

najego wniosek - w sumie nie wi?cej mt 500 osobogodzin bezpo^redniej ochrony fizycznej w obiektach ̂ llgskiego
OW NFZ obj?tych niniejszym zamdwieniem, poza ustalonymi godzinami sprawowania ochrony fizycznej.

Wykorzystanie tych godzin przez Zamawiaj^cego b?dzie fakultatywne i b?dzie zaleialo od biei^cych potrzeb.

2. Szczegdlowe warunki i zasady wykonywania bezpo^redniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego
okreSlaj^ formularz opis przedmiotu zamdwienia oraz wzdr umowy.

Wykonawca winien w treici oferty, a konkretnie w treici formularza opis przedmiotu zamdwienia,
zobowi^zad si?, ±q:

a) wszyscy pracownicy ochrony, ktdrzy b?d4 sprawowad bezpo^redni^ ochron? fizyczn^, wpisani na list?
kwalifikowanych pracownikdw ochrony fizycznej oraz posiadajg co najmniej 1-roczne doiwiadczenie
w petnieniu zadan pracownika ochrony fizycznej;

b) wszyscy pracownicy ochrony (min. 1), ktdrzy b?d^ kierowad i nadzorowad pracownikdw ochrony fizycznej
sprawuj^cych bezpoSredni^ ochron? fizyczn^, wpisani s^ na list? pracownikdw ochrony fizycznej orazposiadaj^ co
najmniej 1-roczne do^wiadczenie w petnieniu zadaA pracownika ochrony fizycznej;

c) wszyscy pracownicy ochrony (min. 1), ktdrzy b?d4 sprawowad zabe^ieczenie techniczne polegajqce na
eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach zainstalowania, elektronicznych urz^dzefi i systemdw
alarmowych (w tym systemdw telewizji przemyslowej) sygnalizuj^cych zagroienie chronionych osdb i mienia,
wpisani s^ na list? kwalifikowanych pracownikdw zabe^ieczenia technicznego oraz posiadaj^ co najmniej
1-roczne doSwiadczenie w petnieniu zadaA pracownika zabezpieczenia tectmicznego.

Wykonawca winien zobowigzad si? do zabezpieczenia takiej liczby osdb w kaidej z trzech ww. kategorii, ktdra
zapewni realizacj? umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia (umowy) oraz pozostatymi wymogami
okre^lonymi we wzorze umowy (umowie), a tak2:e zgodnie z obowi^zujgcymi przepisami prawa, w szczegdlno^ci
zgodnie z ustaw^ z dnia 22.08.1997 r. o oclironie osdb i mienia, nie naruszaj^c przepisdw Kodeksu pracy oraz



Nr zam6wienia: 6/us/2017

ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac? oraz niektbrych innych
ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265).

W stosunku do liczby os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prac§ w rozumieniu Kodeksu pracy, wynikaj^cej
z wykazu os6b, o kt6iym mowa w §2a ust.4 wzoru umowy, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do biei:^cej
weryfikacji mo2liwoSci realizacji umowy z udzialem os6b w podanej liczbie.

Jefeli podana liczba os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy b?dzie
wskazywala na naruszenie powszechnie obowi^zuj^cych w tym zakresie regulacji prawnych, w szczeg61no^ci
wynikaj^cych z przepisdw prawa pracy o czasie pracy, Wykonawca - na wniosek Zamawiaj^cego zloiony na pi^mie
- zobowiqzany b^dzie niezwlocznie (w terminie nie dhi&zym nit 5 dni od dnia otrzymania wniosku) do
odpowiedniego zwi^kszenia pierwotnej liczby os6b. Zwi^kszenie liczby os6b poprzez dostosowanie jej do
wymogdw obowi^j^cego prawa nie b?dzie mialo przeloienia na zwi^kszenie wynagrodzenia umownego.
Niezwi^kszenie liczby os6b w podanym wyiej terminie, uprawnia Zamawiajqcego do poinformowania Pahstwowej
Inspekcji Pracy h^di innych wla^ciwych podmiot6w o istniej^cych naruszeniach przepis6w prawa, w tym prawa
pracy.

Wz6r umowy jako integralna SIWZ przewiduje rdwniez i okre^la wanmki dokonania ewentualnych zmian
postanowieh umowy w stosunku do tre^ci oferty, na podstawie ktdrej zostanie dokonany wyb6r Wykonawcy.
Zal^cznikiem do SIWZ jest takie Qpis obiektdw ̂ laskiego OW NFZ. a zawarte w nim informacje Wykonawca
winien uwzgl^dnid pr^gotowuj^c oferty.

3. Wvm6g zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zgodnie z art. 29 ust.3a p^, Zamawiajqcy okresla w opisieprzedmiotu zamowienia na ushigi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawcy lub podwykonawcf na podstawie umowy o prac^ osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502, zpozn. zm.).

Czynnosci w ramach przedmiotowej ushigi ochrony obiektbw moina podzielid na nast^puj^ce:

1) czynnosci polegaj^ce na ochronie fi^cznej bezpo^redniej stalej i dorainej (np. przyjazd grup
interwencyjnych, utworzenie tymczasowego posterunku) oraz - w przypadku obiektdw Delegatur Sl^skiego

OW NFZ oraz SOU w D^browie Gdmiczej - polegaj^cej na stalym dozorze sygnaldw przesylanych,
gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz^dzeniach i systemach alarmowych (monitoring);

2) czynnosci polegaj^ce na kierowaniu i nadzorowaniu pracownik6w ochrony fizycznej sprawujgcych
bezpo^redni^ ochrony fizycznq;

3) c^nnoSci polegaj^ce na zabezpieczeniu technicznym polegajqcym na eksploatacji, konserwacji i naprawach
w miejscach zainstalowania elektronicznych urzgdzeh i system6w alarmowych (w tym systemu telewizji

przemyslowej) sygnalizujqcych zagroZenie chronionych os6b i mienia.

»Czynno^ci okre^lone w ppkt 1 winny byd wykonywane przez osoby posiadaj^ce wpis na list? kwalifikowanych
pracownikdw ochrony fizycznej oraz co najmniej 1-roczne do^wiadczenie w pehiieniu zadah pracownika ochrony
fizycznej.

W ramach tej grupy pracownik6w ochrony fizycznej osoby, ktdre wykonuj^ bezpo^redni^ ochron? fizyczn^ stal^
w poszczegdinych obiektach, wchodz^ w sklad grup interwencyjnych dostarczaj^cych i odbieraj^cych klucze do
obiektdw, a takZe dozoruj^ sygnaly (monitoring), winny byd zatrudniane na podstawie umowy o prac?
w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.

Pozostale osoby, pracownicy ochrony fi^cznej dorainej, a wi?c tworzqcy grupy interwencyjne w przypadku
powstania szczegdlnego zagroZenia przedmiotu ochrony, sprawujgcy ochron? w ramach wzmocnienia ochrony
w postaci podwojenia liczby pracownikdw ochrony fi^cznej w poszczegdlnych obiektach, a takZe sprawuj^cy
ochron? w ramach dodatkowych osobogodzin bezpoSredniej ochrony fizycznej (do 500 osobogodzin), b^dZ grupy
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interwencyjne tworz^ce tymczasowe posterunki (do 200 roboczogodzin),nie wymagaj^ zatrudnienia na podstawie

umowy o prac§ w rozumieniu Kodeksu pracy.

»Czynno^ci okre^Ione w ppkt 2 winny byd wykonywane przez osob^/osoby (min. 1) posiadaj^ce wpis na list?

kwalifikowanych pracownikdw ochrony fizycznej oraz co najmniej 1-roczne doiwiadczenie w pelnieniu zadad

pracownika ochrony fizycznej. Osoba/osoby te winny byd zatrudniane na podstawie umowy o prac? w rozumieniu

Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.

»Czynno^ci okre^lone w ppkt 3 winny byd wykonywane przez osob?/osoby (min. I) posiadaj^ce wpis na list?

kwalifikowanych pracownikdw zabezpieczenia technicznego oraz co najmniej 1-roczne doSwiadczenie w pelnieniu

zadan pracownika zabezpieczenia technicznego. Osoba/osoby te winny byd zatrudniane na podstawie umowy

0 prac? w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.

3A. Wskazuie sie;

1. Sposdb dokumentowania zatrudnienia os6b, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp;

najpdMej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleino^ci od tego, czy dana osoba

zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedloty Zamawiaj^cemu (jednej z osdb wskazanych

w §2 ust.2 zd.3 umowy) o^wiadczenle, it osoby wykonujqce w ramach niniejszego zamdwienia (umowy)

czynno§ci, co do ktdrych 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.

Kompletne o^wiadczenie winno zawierad rdwniei wykaz osdb (imi? i nazwisko) zatrudnionych na podstawie

umowy 0 prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnoici. Zamawiaj^cy zastrzega sobie

prawo do dokonania weryfikacji wykazu osdb zardwno pod kgtem wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod kqtem mozliwo^ci realizacji umowy z udzialem osdb w liczbie

wynikajqcej z wykazu.

Niezlotenie kompletnego o^wiadczenia we wskazanym wyiej terminie przez Wykonawc? (lub podwykonawc?)

uprawnia Zamawiajgcego do rozwi^nia umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysoko^ci

okre^lonej w §12 ust.l lit.a umowy, je^eli Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego

terminu, nie zloiyl wymaganego kompletnego o^wiadczenia.

2. Uprawnienia Zamawiaj^cego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? wymagad, o ktdrych mowa

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

Wykonawc? wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a p^, dokumentowanych za pomoc^ oiwiadczenia

wymaganego na podstawie pkt 1):

a) moiliwo^d iqdania zanonimizowanych umdw o prac?;

b) mo2liwo^d iqdania zanonimizowanych dokumentdw potwierdzajgcych oplacanie skladek na ubezpieczenie

spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz z informacj^ o liczbie

odprowadzonych skladek) w postaci za^wiadczenia wla^ciwego oddziahi ZUS lub zanonimizowanych

dowoddw potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczeh;

c) mo2liwo5d zwrdcenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku

powzi?cia w^tpliwo^ci co do sposobu zatrudnienia.

3. Sankcje z tytulu niespelnienia wymagad, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a p^: opisane we wzorze umowy

okoliczno^ci rozwiqzania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezloienia w terminie komplemego

oSwiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1) oraz obowi^zek zaplaty kary umownej za ka2dy dzien niezatrudniania

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

na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy.

4. Rodzaj czynno^ci niezb?dnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotycz^ wymagania zatrudnienia na

podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osdb wykonuj^cych czynno§ci w trakcie

realizacji zamdwienia: okre^lono powyiej w pkt III ppkt 3.

/
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4. Waninki ptatnoici: warunki piatno^ci zostaiy okreSlone we wzorze umowy.

5. Inne informacie.

1) Zamawiajgcy nie dopuszcza moi:liwo^ci skladania ofeit cz^iciowych.

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mo±liwo^ci skiadania ofert wariantowych.
3) Zamawiajqcy przewiduje moiliwoici udzielenia zamdwienia, o ktdrym mowa w art. 67 ust.l pkt 6 pzp

polegaj^cego na powtdrzeniu podobnych ushig (do wysokoSci kwoty 89.430,89 zl netto), je2:eli takie
zamdwienie bylo przewidziane w ogloszeniu o zamdwieniu dla zamdwienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem oraz caflcowita warto^d tego zamdwienia zostala uwzgl^dniona przy obliczaniu jego wartoici.

4) J^^k post?powania.

Wyjainia si?, iz zgodnie z zasad^ wyraion^ 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 zamdwien publicznych wi^^e si? z regulacj^

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

polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?^ku
polskim w art. 11 stanowi, it art. 5-10 tej2» ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczefi

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

6. Podwvkonawstwo.

1) Wykonawca moZe powierzvd wykonanie cz?^ci zamdwienia podwykonawcy.

2) Zamawiaj^cy Z^da wskazania przez Wvkonawce cze^ci zamdwienia. ktdrych wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyd podwykonawcom, i nodania przez Wvkonawce firm podwvkonawcdw (pkt 8 formularza oferty),
z zastrzeZeniem ppkt 3.

3) Zamawiaj^cy zastrzega obowi^zek osobistego, tj. bez udziahi podwykonawcy, wykonania przez Wykonawc?

kluczowych cz?Sci niniejszego zamdwienia, tj. cz?^ci okre^lonej w pkt III pkt 1 lit.a SIWZ.

W tym zakresie z uwagi na wylqczenie podwykonawstwa, niedopuszczalne jest rdwnieZ powolanie si? na
zdolno^d zawodow4 (doSwiadczenie) iimego podmiotu - por. pkt V pkt 3 SIWZ.

4) JeZeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal
si?, na zasadach okre^lonych w art, 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkdw udzialu w post?powaniu, Wykonawca jest obowiqzany wykazad Zamawiaj^cemu,
Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niZ
podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia
(zamdwienie nr 6/us/2017).

IV. Termin i mieisce wykonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia:

Ushiga b?d^ca przedmiotem zamdwienia winna byd ^wiadczona w okresie od dnia 13.07.2017 r. godz.8.00
(rozpocz?cie) do dnia 13.07.2018 r. godz.8.00 (zakodczenie), przy czym realizacja umowy w zakresie B pkt 10

formularza opis przedmiotu zamdwienia rozpocznie si? dnia 22.01.2018 r., zakonczy z&i wraz z wyga§ni?ciem calej
umowy.

»Zastrzega si?, Ze jeZeli zawarcie umowy nast^pi pdzniej niZ dnia 13.07.2017 r., ushiga b?dzie ̂ wiadczona w okresie 12

miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy (z uwzgl?dnieniem zastrzeZenia dotycz^cego zakresu B pkt 10 formularza

opis przedmiotu zamdwienia). W takiej sytuacji ^wiadczenie ushigi pierwszego dnia rozpocznie si? o godz. 8.00,
natomiast ostatniego dnia zakoAczy si? o godzinie 8.00. Ostatnim dniem obowi^zywania umowy (do godz. 8.00) b?dzie
dzieh, ktdry datg odpowiada dniowi zawarcia umowy. Zgodnie z regulacj^ art. 112 k.c., termin oznaczony
w miesigcach kohczy si? z uplywem dnia, ktdry dat^ odpowiada pocz^tkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia
w ostatnim miesi^cu nie bylo - w ostatnim dniu tego miesi^ca.
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2. Miejsce wykonania zamdwienia:

1) Katowice, ul. Kossutha 13 - wlasno^d NFZ,

2) Katowice, ul. gen. Jankego 15a-wlasno^dNFZ,

3) Bielsko Biala, ul. Karpacka 24 (Delegatura ̂ l^skiego OW NFZ) - obiekt wynajmowany,
4) D^browa Gbmicza, ul. D^browskiego 9a (Sekcja Obshigi Ubezpieczonych ^ll^skiego OW NFZ) - wlasno^d

NFZ,

5) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (Delegatura Slgskiego OW NFZ) - wiasno^d NFZ,
6) Cz^stochowa, ul. Czartoryskiego 28 (Delegatura ̂ l^skiego OW NFZ) - wlasnoid NFZ,
7) Piekary Sl^skie, ul. Tadeusza Ko^ciuszki 22 (Delegatura ̂ l^skiego OW NFZ) - obiekt wynajmowany.

V. Warunki udzialu w posteDOwaniu

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

2) spefaiiaj^ warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okre^lone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu

0 zamdwieniu.

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

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

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

wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, zai w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniei: 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, mo2e przedstawid
dowody na to, 4e podj?te przez niego ̂ rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duczynienie
pieni?±ne za doznanq krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyja^nienie stanu faktycznego oraz

wspdtprac? z organami ̂ cigania oraz podj?cie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub

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

b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, waninku udziahi
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1

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

» Zamawiajgcy moie wykluczyd Wykonawc? na kaidym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad.2) Art. 22 ustl pkt 2 dzd - spelnianie warunkdw udzialu w Dostepowanlu okre^Ionvch przez

Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ.

a) Art. 22 ust. lb pkt 1 pzp - warunek udzialu w post?powaniu dotyczgcy kompetencji lub uprawnied do
prowadzenia dzialalnoSci zawodowej.

Wykonawca winien wykazad posiadanie uprawnieA do prowadzenia dzialalno^ci zawodowej polegajqcej na
Swiadczeniu ushig ochrony osdb i mienia.

6



/

ON

Nr zamdwienia: 6/us/2017

W celu wykazania spelnienia waninku udziahi w post^powaniu dotycz^cego uprawnienia do prowadzenia

dzialabio^ci zawodowej, Wykonawca skJada o^wiadczenie o spelnianiu ww. waninku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1

SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a SIWZ.

»Zgodnie z art. 15 ust.I ustawyz dnia 22.08.1997 r. o ochronie os6b imienia(Dz.U.2016.1432 j.t. ze zm.), podj^cie

dzialalno^ci gospodarczej w zakresie ushig ochrony os6b i mienia wytnaga uzyskania koncesji, okreilaj^cej zakres

i formy prowadzenia tych ushig.

»Skorzystanie z zasobdw innego podmiotu nie jest moiliwe w zakresie wymagaj^cym koncesji.

»Zgodnie z art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, koncesji nie wymaga dzialalno^d gospodarcza w zakresie, o ktdrym mowa

w art. 3 pkt 2 (zabezpieczenie techniczne), jeieli nie dotyczy obszardw, obiektdw i urzgdzen okre^lonych w art. 5

ust. 5 cyt. ustawy.

b) Art. 22 ustlb pkt 2 dzd - warunek udzialu w post^powaniu dotycz^cy sytuacji ekonomicznej 1 finansowej.

1) Sytuacja ekonomiczna - Wykonawca winien wykazad, it jest ubezpieczony od odpowiedzialno^ci cywilnej

w zakresie prowadzonej dzialalnoici zwi^zanej z przedmiotem zamdwienia (ochrona osdb i mienia) na sum?

gwarancyjn^ nie niisz^ nii 1.000.000,00 ztotycb.

W celu wykazania spelnienia waninku udziahi w post?powaniu dotycz^cego sytuacji ekonomicznej, Wykonawca

sklada o^wiadczenle o spelnianiu ww. waninku (patrz pkt VI pkt I ppkt I SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego

dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ.

2) Sytuacja flnansowa - Wykonawca winien wykazad posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysoko^ci co najmniej

200.000,00 ziotych lub zdolno^ci kredytowej na poziomie nie mniejszym nii 200.000,00 ziotych, w okresie nie

wcze^niejszym nii 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

W celu wykazania spelnienia waninku udzialu w post?powaniu dotyczqcego sytuacji finansowej, Wykonawca

sklada o^wiadczenie o spelnianiu ww. warunku Qiatrz pkt VI pkt I ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego

dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 Iit.c SIWZ.

c) Art. 22 ustlb pkt 3 pzd - warunek udzialu w post?powaniu dotycz^cy zdolnoici technicznej i zawodowej.

1) Zdolno^d techniczna - Wykonawca winien wykazad, ze dysponuje co najmniej I samochodem dia potrzeb

udzialu grupy interwencyjnej w kaidej lokalizacji obj?tej ochrong, czyli w sumie Wykonawca winien

dysponowac co najmniej 7 samochodami dost?pnymi Wykonawcy w celu wykonania zamdwienia wraz

z informacj^ o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz^cego zdolno^ci technicznej, Wykonawca
sklada o^wiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt I ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego

dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 Iit.d SIWZ.

2) Zdolno^d zawodowa - Wykonawca winien spelnid warunek dotyczqcy zdolno^ci zawodowej polegajgcy na

naleiytym wykonaniu, a w przypadku Swiadczeh okresowych lub ci^glych rdwniez wykonywaniu, w okresie

ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeieli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy -

w tym okresie, przynajmniej trzech (3) ushig bezpo^redniej ochrony fizycznej stalej wykonanych lub

wykonywanych.
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Pod poj^ciem wykonana usiuga nale2y rozumied zamdwienie polegaj^ce na sprawowaniu bezpo^redniej ochrony
fizycznej stalej o warto^ci nie mniejszej mi 500.000,00 (pifdset tysi^cy) ztotych brutto, zrealizowane (wykonane),
tj. zakonczone przez Wykonawc?.

Pod poj?ciem wykonywana usiuga nale:^ rozumied zamdwienie polegaj^ce na sprawowaniu bezpo^redniej ochrony
fizycznej staiej, ktdrego pewna cz?^d o warto^ci nie mniejszej ni2: 500.000,00 (pi?dset tysi^cy) dotych brutto,
zostala ju2 zrealizowana (wykonana) przez Wykonawc?.

UWAGA! Pnynajmniej jedna z wykazanych usiug spetniaj^cych wymogi ww. defiiiieji winna dotyczyfi ustusi
bezDo^redniei ochronv fizvcznei stalei budvnku blurowego.

Pod poj?ciem budvmk biurowv nale:^ rozumied budynek wykorzystywany jako miejsce pracy dla dzialalno^ci

biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki bankdw, urz^ddw pocztowych, urz?ddw
miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych; budynki centrdw konferencyjnych i kongresdw,
s^ddw i parlamentdw (definicja budynku biurowego wg rozporz^dzenia Rady Ministrdw z dnia 30 grudnia 1999 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektdw Budowlanych (PKOB), Dz.U. 1999.112.1316 ze zm.).

Wykaz ushig wykonanych lub wykonywanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz usIug wraz
z podauiem ich warto^ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych ushiga zostala wykonana, oraz
zal^czeniem dowoddw okreilaj^cych, czy te ushigi zostaly wykonane lub wykonywane nale^ycie.

W celu wykazania spelnienia warunku udziahi w post^powaniu dotyczgcego zdolnoSci zawodowej (posiadania
wymaganego do^wiadczenia), a opisanego powy±ej, Wykonawca skiada o^wiadczenie o spelniaaiu ww. warunku
Qjatrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajqcego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.e
ilitfSIWZ.

UWAGA!

» Wykonanie lub wykonyw^ie kaidej wykazanej ushigi musi zostad poparte dowodem, ze ushiga zostala

wykonana lub jest wykonywana naleiycie.

»Informacje podane w formularzu wykaz ushig nie mog^ byd sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi

z dokumentdw potwierdzaj^cych nale^e wykonanie (wykonywanie) ushig.

»Podaj^c w formularzu wykaz ushig dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania
(zakonczenia) ushigi; w pr^adku ushigi wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wskazuje dzieh,
miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) zrealizowanej jui cz?^ci ushigi z zaznaczeniem, i2 jest to ushiga nadal
realizowana.

»Podaj^c w formularzu wykaz ushig wartoSd, Wykonawca:

- w przypadku ushigi wykonanej - wpisuje kwot? brutto w zlotych za calo^d wykonanej ushigi, za^
- w przypadku ushigi wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wpisuje zardwno kwot? brutto w zlotych za
zrealizowan^ juz w ramach calo^ci cz?§d ushigi oraz kwot? brutto w zlotych stanowi^c^ warto^d calej ushigi.
»Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwien bylby szerszy (np. obejmowalby

rdwniei inne ushigi lub inny rodzaj zamdwienia, np. dostawy, roboty budowlane), Wykonawca winien wyodr?bnid

i podad dane dotycz^ce ushigi ochrony mienia, stosownie do wskazdwek opisanych w niniejs^m punkcie SIWZ.

W przypadku podawania warto^ci Wykonawca winien wpisad zardwno kwot? brutto stanowigc^ warto^d calego

zamdwienia, jak i warto^d brutto samej ushigi ochrony mienia.

»Wykonawca w formularzu wykaz ushig podaje podmiot, na rzecz ktdrego ushiga zostala wykonana lub jest nadal
wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres.

2. W pr^padku Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia:

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ - winien spelnid kaZdy
z Wykonawcdw wspdinie ubiegajgcych si? o udzielenie zamdwienia;
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b) warunek udziahi w post?powaiiiu, o ktbrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ - winien spelnid ka^dy
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

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

d) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b pkt 2 SIWZ - wystarczy
spelnlenie go wspdinie przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienie (jako suma
posiadanych ̂ rodkdw linansowych lub zdoInoSci kredytowej), co oznacza, ii warunek mo2e speinid Jeden
z Wykonawcdw, Iqcznie dwdch lub kilku z nich albo I^cznie wszyscy Wykonawcy;

e) warunek udziahi w post?powaaiu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c pkt 1 SIWZ - wystarczy
spelnienie go wspdlnie przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienie (jako suma
zdolno^ci techmcznej — samochoddw), co oznacza, ii. warunek moie spelnid jeden z Wykonawcdw, Iqcznie
dwdch lub kilku z nich albo I^cznie wszyscy Wykonawcy;

f) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c pkt 2 SIWZ - winien spebid
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak mo2liwo^ci
sumowania zdolno^ci zawodowej - doiwiadczenia).

3. W zwi^zku z art. 22a ust.I pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkdw
udzialu w postfpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego czfsci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkdw prawr^ch,
na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, b „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,
wystgpi wyl^cznie w pr^adku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego
podmiotu/6w, udowodni Zamawiajgcemu, te realizuj^c zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi
zasobami tego podmiotu/dw, w szczegdlnoSci przedstawiajgc zobowigzanie tego podmiotu/dw do oddania mu
do dyspozycji mezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, it udost?pniane Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zdolnoSci techniczne lub
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udziahi
w post?powaniu oraz

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

»Uwaga! Patrz zastrzeienie Doczvnione w pkt III okt 6 onkt 3 SIWZ.

Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego doSwiadczenia (zdolnoSci zawodowej),
Wykonawcy mogg polegad na zdolnoSciach innych podmiotdw, jeSli podmioty te zrealizuj^ ushigi, do realizacji
ktdrych te zdoInoSci s^ wymagane.
Z uwagi na wyl^czenie z podwykonawstwa zakresu, o ktdrym mowa w pkt III pkt 6 ppkt 3 SIWZ, Wykonawca nie
mo& polegad na zdolnoSci zawodowej (doSwiadczeniu) iimego podmiotu/dw (por. warunek zdolnoici zawodowej
opisany w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c pkt 2 SIWZ). Wykonawca musi samodzielnie wykazad spebianie ww. warunku
udziab w post?powaniu.

»Uwaga! W przypadku polegania na zdoboSciach technicznych lub sytuacji fmansowej lub ekonomicznej innego
podmiotu/dw, Wykonawca jest zobowi^any wskazad ten fakt w formularzu oferty (pkt 9-11).
W celu oceny, czy Wykonawca polegajqc na zasobach innych podmiotdw na zasadach okreSlonych w art. 22a pzp,
b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umoiliwiaj^cym naleiyte wykonanie zamdwienia publicznego
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oraz oceny, czy stosimek t^czgcy Wykonawc? z iimymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost§p do ich zasobdw,
Zamawiajgcy t^da. wskazania w szczegdlno^ci:

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

publicznego;

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

Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit.a)-d), winnv znale^d sie w zobowigzaniu podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowiazanie podmiotu, o ktdrvm mowa wviei. Wvkonawca zaiacza do ofertv.

»Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jeieli zdolnoici techniczne lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
0 ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie potwierdzaj^ speinienia przez Wykonawcy warunku udziahi
w postfpowaniu lub zachodz^ wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy i^da, aby Wykonawca
w terminie okre^lonym przez Zamawiaj^cego:

a) zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowigzal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?^ci zamdwienia, je^eli wykaie sytuacj?

finansow^ lub ekonomiczn^, o ktdrych mowa w art. 22a ust. 1 pzp.

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

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

Zamawiajgcy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.

VL Wykaz o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzafacvch soelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1) aktualne na dzied skladania oferty o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,
tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziahi w post?powaniu w zakresie
dotyczqcym sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdoInoSci technicznej i zdolno^ci zawodowej,.

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziahi w post?powaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spehiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunkdw udziahi
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa powy^j.

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

2) zobowiqzanie innego podmiotu/dw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia (j®^®h Wykonawca polega na zdolno^ci technicznej lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innego podmiotu/dw - patrz pkt V pkt 3 SIWZ).
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2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-

katowice.pD informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przeka^e Zamawiajqcemu oSwiadczenie
Wykonawcy o przynaleznoSci albo braku przynalei;no§ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art.
24 ust.l pkt23 pzp.

W przypadku przynaleino^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moize z\oty6 wraz z oiwiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, Ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakJdcenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam6wienia.

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

Wzdr oswiadczenia - grupa kapitahwa stanowi zal^cznik do SIWZ.

3. Przed udzieleniem zam6wienia Zamawiajgcy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostala najwyZej oceniona,
do zloZenia w wvznaczonvm, nie kr6tszvm niZ 5 dnk terminie aktualnych na dzieA zloZenia nast^puj^cych
dokumentdw:

a) koncesja na prowadzenie dzialalno^ci gospodarczej w zakresie ushig ochrony os6b i mienia (art. 15 ust.l
ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osdb i mienia, Dz.U.2016.1432 j.t. ze zm.) —por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.
a SIWZ;

b) dokument potwierdzaj^cy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno^cl cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno^ci zwi^zanej z przedmiotem zamdwienia na sum? gwarancyjn^ nie mniejsz^ niZ
okrefilona w SIWZ - por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. b pkt 1 SIWZ;

c) informacja banku lub spdldzielczej kasy oszcz?dno5ciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysoko^d
posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolno^d toedytowq Wykonawcy, w okresie nie wcze^niejs^on niZ 1
miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert - por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. b pkt 2 SIWZ;

»JeZeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moZe zloZyd dokumentdw dotyczqcych sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajqcego, moZe zloZyd inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb
potwierdza spebiianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziahi w post?powaniu (art.26 ust. 2c pzp).
d) formularz wykaz samochoddw dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zamdwienia wraz z informacjg

0 podstawie do dysponowania tymi zasobami - por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. c pkt 1 SIWZ;
e) formularz wykaz ustug - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem

terminu skladania ofert - a jeZeli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych ushigi zostaly wykonane (por. pkt V
pkt 1 ppkt 2 lit. c pkt 2 SIWZ) oraz zal^czeniem

f) dowoddw okreilaj^cych, czy wykazane ushigi zostaly wykonane lub sq wykonywane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktdrych mowa powyZej, referencje bgdZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktdrego ushigi byly wykonywane, a w pr^^adku ̂ wiadczen okresowych lub ci^glych s^ wykonywane,
a jeZeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych
dokumentdw - oiwiadczenie Wykonawcy. W przypadku Swiadczen okresowych lub cigglych nadal
wykonywanych referencje b^di inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nale:^e wykonywanie powinny byd
wydane nie wcze^niej niZ 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert

» JeZeli Wykonawca polega na zdolno§ci technicznej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego
podmiotu/dw, przedstawia dokumenty dotyczace tego podmiotu.

4. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie orzez Wvkonawcdw:
1) oiwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kaZdy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Oiwiadczenie to winno potwierdzid spelnianie warunkdw
udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kaZdy z Wykonawcdw
wykazuje spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

0^'
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2) oiwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kaidy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych
si? o udzielenie zamdwienia;

3) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a SIWZ na potwierdzenie speiniania warunku opisanego

w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ sklada kaidy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie

zamdwienia;

4) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ winien potwierdzid spetnianie warunku opisanego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b pkt 1 SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegajgcych si? o udzielenie zamdwienia;

5) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.c SIWZ winien potwierdzid spebiianie warunku opisanego w
pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b pkt 2 SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegajqcych si? o udzielenie
zamdwienia (jako suma posiadanych ^rodkdw fmansowych lub zdolnoici kredytowej), co oznacza,

it warunek moie spelnid jeden z Wykonawcdw, Igcznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy

Wykonawcy;

6) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.d SIWZ winien potwierdzid spehiianie warunku opisanego

w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c pkt 1 SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o udzielenie

zamdwienia (jako suma posiadanych samochoddw), co oznacza, it warunek mo2e spelnid jeden

z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

7) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 Iit.e i Iit.f SIWZ, winny potwierdzid spelnianie warunku

opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c pkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o, udzielenie zamdwienia.

5. Forma o^wiadczeh i dokumentdw.

Kwestie zwigzane mi?dzy innymi z form^ oSwiadczeh i dokumentdw reguluje rozporzqdzenie Ministra Rozwoju

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

»0^wiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu dotyczqce wykonawcy i innych podmiotdw, na ktdrych

zdolno^ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp, skladane sq w oryginale.
»Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzgdzeniu, inne nit o^wiadczenia, o ktdrych mowa w §14 ust.l cyt.

rozporz^dzenia, skladane s^ w oryginale lub kopii po^wiadczonej za zgodno^d z oryginalem.

»Poiwiadczenia za zgodno^d z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach

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

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre ka^dego z nich dotycz^.

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

»Zamawiajgcy mo2e Z^dad przedstawienia oryginahi lub notarialnie poiwiadczonej kopii dokumentdw, o ktdrych

mowa w rozporzqdzeniu, irmych nit o^wiadczenia, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna

lub budzi wqtpliwo^ci co do jej prawdziwo^ci.

»Dokumenty sporz^dzone w j?^ku obcym s^ skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.

»Uwaga! Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwienia winni zalgczyd do oferty pelnomocnictwo.

Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu

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

zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^Ionym w pkt X Iit.B SIWZ dla

pebiomocnictw.

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

JeZeli Wykonawca nie zlo2yl o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 p^, o^wiadczeh lub dokumentdw

potwierdzaj^cych okolicznoici, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych do

przeprowadzenia post?powania, o^wiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^ wskazane

przez Zamawiaj^cego w^tpliwo^ci, Zamawiajgcy wzywa do ich jdoZenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjaSnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zloZenia, uzupelnienia lub
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poprawienia lub udzielenia wyja^nien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewainienie
post?powania.

Jeieli Wykonawca nie zloiyl wymaganych pehiomocnictw albo zlotyl wadliwe pehioinocnictwa, Zamawiajgcy
wzywa do ich ztoienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba is mimo ich zlo4enia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaimienie post^powania.

Zamawiaj^cy wzywa takie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zloienia wyja^nien dotycz^cych oSwiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowiqzany do zio2enia o^wiadczed lub dokumentdw potwierdzaj^cych okoliczno^ci,
0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, je^eli Zamawiaj^cy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub mo±e je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i og6bodost?pnych baz danych, w szczegdlno^ci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8. tzw. ..odwrdcona nrocedura" CArt. 24aa dzdI.

Zamawiaj^cy zastrzega, ii moze w niniejszym postfpowaniu najpierw dokonad oceny ofert, a nastfpnie

zbadad, czy Wykonawca, ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
»Je2eli Wykonawca, o ktdrym mowa wyzej, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabe^ieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy mo2e zbadad, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy
spelnia warunki udziahi w post?powaniu Wykonawca, kt6ry zto±yl ofert? najwyiej ocenionq spoir6d pozostaiych

ofert.

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

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

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

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiScie, za po^rednictwem poslanca, faksu lub przy uiyciu 5rodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.

1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), tj. za po^rednictwem poczty elektronicznej (e-mail), z zastrzeieniem, ii oferta
winna zostac zloiona pod rygorem niewaino^ci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad ztoione

z zachowaniem formy okre^lonej w pkt X lit. B SIWZ (rdwniei w pr^adku jego ztoienia w wyniku wezwania,
o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp), o^wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu wanmk6w udziahi
w post?powaniu dotycz^ce Wykonawcy oraz dotycz^ce podmiotdw, na kt6rych zasoby Wykonawca si? powohije,
winno zostad zloione w formie pisemnej, za^ o^wiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaj6w dokumentdw, jakich moie igdad zamawiaj^cy od
wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (rdwniei w przypadku ich zioienia w wyniku wezwania,
o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp), w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane przy uiyciu Srodka komunikacji

elektronicznej, tj. poczty elektroniczn^ (e-mail), bqdi faksem, b^di za po^rednictwem poslanca.
3. Jeieli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za

poirednictwem faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), kaida ze stron na igdanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

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

5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd
skladane na adres: ̂ Igski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj 208A.
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6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
(e-mail) winny byd kierowane na adres e-mail: zam0wieniapubliczne@nf2-kat0wice.pl: przekazywane faksem
winny byd kierowane na nuraer 32 735 16 36.

7. Wykonawca mo2e zwrdcid sif do Zamawiaj^cego 0 wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSniefi
niezwlocznie pod warunkiem, it wniosek 0 wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^i do Zamawiaj^cego nie pdiniej nii do
konca dnia, w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Je2:eli wniosek 0 wyja^nienie tre^ci
SIWZ wplyn^i po uplywie terminu skladania wniosku okreSIonym powyiej lub dotyczy udzielonych wyja^niefi,
Zamawiaj^cy mo2e udzielid wyja^nien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

Przedhiienie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, 0 ktdrym mowa wyiej.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy mo2e przed upiywem terminu skladania ofert zmienid tre^d SIWZ.

9. Zamawiajgcy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawc6w.

10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, je^li koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot§ lub dzieA ustawowo
woby od pracy, terrain uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Osob^ uprawnionq przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcamijest:

Pani Katarzyna Kli^ - Starszy Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych, adres e-mail:

zamowieniaDubIiczne@nfe-katowice.pl.

VnL Wvmagania dotvczace wadium

1. Zamawiaj^cy i^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci: 15.000,00 ziotych (slownie: pi?tnaScle

tysi?cy 00/100 ziotych).

2. Wykonawca moiie wnie^d wadium w jednej lub kilku nast^pujqcych formach:

1) pienigdzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno§ciowo-kredytowej, z tym,

it por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem piem^inym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, 0 ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu naleiy wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poniiej:

BGK o/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

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

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchorgiych 1,40-043 Katowice.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej n\i pieni?2na, Wykonawca obowi^zany jest zloiyd dokument

- wadium w kasie ̂ l^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie mo2e warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadno^ci i^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dniad

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 p^. Dokument swoj^ wa2no§ci4 musi obejmowad okres odpowiadajgcy

terminowi zwigzania ofert^ (60 dni). Bieg tego terminu ro^oczyna si? wraz z upiywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust, 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^ania ofertg b?dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa terrain skladania

ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed upiywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlo^enie dokumentu w kasie Slgskiego OW NFZ, bqdi wptvw ̂ rodkdw
pieni?inych na podany wy±ej rachunek bankowy, przed uptvwem terminu skladania ofert. 0 ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

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

1. Termin zwigzania ofert^ wynosi 60 dni. Bieg terminu zwi^ania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu
skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moZe przedhiZyd termin zwiazania ofert^, z tym
Ze Zamawiaj^cy moZe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania ofert^, zwrdcid si? do
Wykonawcdw o wyraZenie zgody na przedhiZenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhiZszy jednak niZ 60 dni
(art. 85 ust.2 pzp).

3. Odmowa wyraZenia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium (art. 85 ust.3 pzp).
4. PrzedhiZenie terminu zwi^nia ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhiZeniem okresu waZno^ci

wadium albo, jeZeli nie jest to moZliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhiZony okres zwi^ania ofert^.
JeZeli przedhiZenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiqzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhiZenia dotyczyjedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybranajako
najkorzystniejsza (art.85 ust.4 pzp).

X. Qpis sposobu Drzvgotowvwania ofertv

A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypehiienie formularzy (w tym wzordw oiwiadczen) w spos6b trwaly poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?S6

formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby

miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okaz^o si? zbyt male, Zamawiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii

danego formularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypehiienie wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje naleZy umie^ci6 w zal^czniku do danego formularza,

sporzgdzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zloZenie oferty z wykorzystaniem

wzor6w formulary oraz iimych zal^cznikdw skladajqcych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania

formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si?

we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^d kaZdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleZnie od tego, czy

formularz przepisuje, dokonuje jego przekszt^cenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. JeZeli Wykonawca

przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczeg61no^ci poprzez OCR, zobowi^zany jest dokladnie

przec^ad jego tre^d po przeksztalceniu oraz por6wnad jg z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy

z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tre^d oferty nie b?dzie

odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrzeZeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiajqcego, a pr;Q'gotowywane przez

Wykonawc? muszq byd podpisane przez osoby upowaZnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciggania

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

rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi? po^wiadczonq notarialnie/odpis notarialny) naleZy dol^czyd do

oferty. Ofert?, oSwiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowaZniona do reprezentowania

Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaZnion^ zostanie uznana za niewaZng.

C. Wszelkie koszty zwi^ane z pr^gotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast?puj4cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^

i adresem Zamawiajqcego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem;

Przetarg nieograniczony - Nr 6/us/2017

UStUGA SPOLECZNA - OCHON^3IEKT6w ̂L^SKIEGO OW NFZ
NIE OTWIERA^ PRZED: ...(f5...05v..ZIJ17. godz. 11.30
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Jeieli oferta jest wysylana za pomoc^ przesyiki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczy^,

ie przesylka zawiera ofert§ oraz wskazaf numer postfpowania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci

za nastfpstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiajgcy prosi o wioienie do koperty jw. wypehiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty

oznaczonej "ZALi\CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zalqczniki wymienione w pkt 15 formularza

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

W przypadku o^wiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

CO do ktdrych Wykonawca zastrzegt, ie nie mog^ hy6 one udost?pnione innym uczestnikom post^powania,

Wykonawca powinlen umie^ci6 je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL^CZNIKI - TAJBMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny spos6b.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa definiuje 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.):

„ Przez tajemnic^ przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,

technohgiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,

CO do ktorych przedsiebiorca podjql niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufhosci."

Zgodnie z art. 8 ust3 pzp, Zamawiaj^cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnicf przedsiebiorstwa

w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeieli Wykonawca, nie pdiniej ni± w terminie

skladania ofert, zastrzegt, ic nie mog^ by6 one udostepniane oraz wvkazal, it zastrzezone informacje

stanowi^ tajemnicf przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86

ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moZe zXotyt tylko jedn^ ofert? na cale zam6wienie. Ofert? sldada si? w formie
pisemnej pod lygorem niewainoici. Zamawiajqcy nie wyraia zgody na zIoi:enie oferty w postaci

elektronicznej.

Q. Tre§d zloionej oferty musi odpowiada6 tre^ci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiajgcego

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wsp6Inie ubiega6 si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wsp61nie ubiegajgcy si?
0 udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego
zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument
pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pehiomocnictw.

I. Sposdb wypetniania lub przygotowania formularzy lub o^wiadczed:

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

w pozycji "dane Wykonawcy" moze byd uZyta piecz?d firmowa;
w ramce w pkt I formularza oferty NALEZY P0DA6 CENE OFERTY
ZA REALIZACJE CALEGO ZAM6WIENIA.

2) formularz opis przedmiotu - naleZy wypetnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
zamdwienia zal^czyd do formularza oferty);
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3) fonnularz kalkulacja cenowa nale:^ wypebiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (fcrmularz

zalgczyd do formularza oferty);

jeiieli obowi^zek podatkowy z tytuiu podatku od towardw i ushig b^dzie

spoczywat na Zamawiaj^cym (art. 91 ust.3a p^), Wykonawca nie dolicza

do warto^ci (cen) podatku od towardw i ushig. Wykonawca w takim

przypadku zobowi^zany jest odpowiednio dostosowad zapisy niniejszego
formularza.

4) formularz wykaz

samochoddw

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

skladany na wezwanie Zamawiajqcego);

5) formularz wykaz ushig naleSy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz

skladany wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

6) wzdr infoimacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3a pzp

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

zal^czyd do formularza oferty);

wzdr oiwiadczenia, o ktdrym

7) mowa w art. 25a ust.l pkt 1

pzp

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

(o^wiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

8) wzdr o^wiadczenia - grupa

kapitalowa

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlotyd

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

XI. Mieisce oraz termin skladania 1 otwarcia ofert

Ofert? nalezy zlotyd w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddzial Wojewddzkl Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13,40-84j4i|Catowice, Mkdj nr208A (II piftro),
w terminie do dnia do godziny 11.00.

Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zloiona po terminie.

Wykonawca moie, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienid lub wycofad ofert?.

Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ..V..9'...^.5:..?.Q1? o godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pokdj nr 206 (II pi?tro).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwot? (brutto), jakg

zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takie informacje

dotyczqce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych
w ofertach.

Niezwlocznie do otwarciu ofert Zamawiajgcy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl')

informacje dotycz^ce:

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

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

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, warunkdw platnoSci zawartych w ofertach.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Xn. Qpis sposobu obliczenia cenv ofertv

1. Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanowi caikowite wynagrodzenie przyshiguj^ce Wykonawcy
z tytuhi realizacji niniejszego zamdwienia. Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty zwi^zane z realizacj^

zamdwienia, zgodnie ze wzorem umowy.

2. Sposdb obliczenia ceny oferty wskazuje formularz kalkulacja cenowa.

3. Wykonawca - w zaleino^ci od tego, czy obowi^zek zaplaty podadcu VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na

Zamawiaj^cym - do cen (warto^ci) netto dolicza, bgdi odpowiednio nie dolicza, warto^d 23% podatku VAT.
W celu ustalenia, na kirn spoc^wa obowi^zek podatkowy VAT, Wykonawca sklada wraz z oferty informacj?,
0 ktdrej mowa w art. 91 ust.3apzp iyvzdr zalqczono do SIWZ). Jei:eli zlozono oferty, ktdrej wybdr prowadzilby
do powstania u Zamawiaj^cego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig,

Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty dolic^ do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw
1 ushig, ktdry mialby obowi^ek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami.

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

do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, ii ceny (warto^ci) naleiy zaokr^glad do pelnych
groszy, przy czym kodcdwki poni2ej 0,5 grosza pomija si§, a koAcdwki 0,5 grosza i wyisze zaokr^gla si? do

1 grosza.

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

6. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?dg prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.

Xni. Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteridw i sposobu oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?dzie przedstawione poniiej kryterium oceny ofert oraz
nast?puj4cy sposdb oceny ofert:

Cena - waga 100%

najniisza cena spo^rdd wszystkich ocenianych ofert

IloSd punktdw = x lOOpkt x 100%

cena ocenianej oferty

»Punkty b?d^ przyznawane wedle powy&zego wzoru matematycznego.

»Punkty bfd^ liczone z dokladno^cig do dwdch miejsc po przecinku przy uwzgl?dnieniu zasady wyraionej w pkt

Xir pkt 4 SIWZ.

XrV. Informacie o formalnolciach. lakie powinnv zostad dopelnlone po wvborze ofertv w celu zawarcia

umowy w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest waina, nie
podlega odrzuceniu, spelnia wymagania Zamawiaj^cego okreilone w SIWZ i uznana zostda za
najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium oceny ofert okre^lonego w SIWZ.

2. Zamawiaj^cy poinformuje wszystkich Wykonawcdw o wyborze oferty najkortystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 1
pkt 1 oraz ust.2 pzp, za^ w przypadku uniewa^nienia post?powania - zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz ust.2
pzp. Wraz z informacj^ o wyborze oferty najkorzystniejszej b^di o uniewatnieniu post?powania Zamawiajgcy
poinformuje rdwnieZ: - jeieli takie sytuacje b^d^ mialy miejsce - o Wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni
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z post?powania oraz o Wykonawcach, ktdrych oferty zost^ odrzucone, podaj^c uzasadnienie faktyczne
i prawne.

Form§ przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreila pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzgl?dnieniu przepisdw przejiciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. a zntianie ustawy - Prawo zamdwieri
publicznych oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U.2016.1020).

3. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawc^.
4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostang podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze

oferty lub w piSmie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy mo2e wyrazid zgod? na
podpisanie umowy drogq korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdiniej
w dniu wyznaczonym jako dzied zawarcia umowy Wykonawca zobowiqzany jest wnie^d zabezpieczenie
nalezytegc wykonania umowy.

5. Jeieli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiajqcy mo2:e
wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba ie zachodz^ przeslanki uniewaSnienia post?powania.

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nale^tego wykonania umowy

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia naletytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabeq)ieczenlem". Wysoko^c zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie moie zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?pujqcych
formach:

a) pienigdzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,
iff zobowi^nie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni?±nym;

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
poni2ej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pienigdze znalaziy si? na rachunku Zamawiajqcego
najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

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

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^iych 1,40-043 Katowice.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 Iit.b-e, Wykonawca obowigzany

jest zlo^d stosowny dokument w kasie ̂ l^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj
nr410, najpdmiej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mole dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem
ci^gto^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowigzany jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie mo2e warunkowad

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnoici 2qdania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresie przyshiguj^cym Zamawiajgcemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie mo2:e zostad
pozbawiony moiliwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,
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je5:eli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^piio w okresie wainoici zabe^ieczenia (jeieli zabezpieczenie

zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waino^ci dokumentu).

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

umowy.

9. Zasady zwi^ne z zabezpieczeniem naIe2ytego wykonania umowy, w tym termin zwrotu zabezpieczenia,

okre^la wz6r umowy.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktbre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^6 kar

umownych z tytuhi niewykonania lub nienaleiytego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy zal^czony do

SIWZ. Wz6r umowy reguluje przyszte zobowi^ania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamdwienia.

2. Wykonawcy wyst^puj^cy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialno^d za wykonanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy (art. 141 pzp).

UWAGA! W przypadku otrzymania nlniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nale^ fakt ten

natychmiast zglosid Zamawiaj%cemu.
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

Narodowy Fundusz Zdtowia
Sl^ski Oddziat Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: /jeieli dotyczy/

Numet REGON: /jezeli dotyczy/

Numei NIP:

adtes e-mail: (jezeli jest)

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

W nawi^zaniu do ogloszenia o post^powaniu o udzielenie zamowienia publicznego na uslug^ spoteczn^ o wartosci
mniejszej niz 750.000 euro w przedmiocie: ochrona obiektow ^l^skiego OddzialU Wojewodzkiego Natodowego
Funduszu Zdrowia,

1. oferujemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia zgodnie ze Specyfikacj^ Istotnych
Warunkow Zamowienia, za cen^ calkowit^ oferty:

zi bnitto,

zgodnie z fotmularzem kalkulacja cenowa.

rJWAGAI Wykonawca nie dolicza do cenv netto ofertvpodatku VAT. ieieU obowi^zek podatkowv sDoczywa na
Zamawiai^cvm - patrz pkt XIIpkt 3 SIWZ oraz wzor informacii. o ktdrei mows w art. 91 ust. 3a pzp. W takiej
sytuacii cen^ oferowan^ przez Wykonawcy b^dzie cetia wskazana iako netto. czyli bez podatku od towardw
i  tj.:

zf (bez podatku od towardw i uslug),

zgodnie z fonnularzem kalkulacja cenowa (Wykonawca w takim przypadku zobowiqzany jest odpowiedmo
dostosowad zapisy formularza kalkulacja cenowa).
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2. Oswiadczamy, iz zobowi^jemy si? ̂ adcayc uslug? bed^c% przedmiotem zamowienia w okresie od dnia 13.07.2017
r. godz.8.00 (ro2pocz?cie) do dnia 13.07.2018 r. godz.8.00 (zakonczenie), przy czym realizacja umowy w zakresie B pkt

10 formularza opis przedmiotu zamowienia rozpocznie si? dnia 22.01.2018 x., zakonczy zas wraz z wygasni?ciem caiej
umowy.

Jednoczesnie akceptujemy zastrzezenie poczynione przez Zamawiaj^cego, ze jezeli zawarcie umowy nast^pi pozniej niz
dnia 13.07.2017 r., usluga b?d2ie ̂ adczona w okresie 12 miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy (z uwzgl?dnieniem
zastrzezenia dotycz^cego zaktesu B pkt 10 formularza opis przedmiotu zamowienia). W takiej sytuacji swiadczenie
uslugi pierwszego dnia rozpocznie si? o godz. 8.00, natomiast ostatniego dnia zakonczy si? o godzinie 8.00. Ostatnim

dniem obowiqzywania umowy (do godz. 8.00) b?dzie dzien, ktory dat£t odpowiada dniowi zawarcia umowy.
Zgodnie z regulacj^ art. 112 k.c., termin oznaczony w miesi^cach konczy si? z uplywem dnia, ktory dat^ odpowiada

pocz^tkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiqcu nie bylo - w ostatnim dniu tego miesi^ca.

3. Oswiadczamy^ ze akceptujemy wanmki pl^atnosci okreslone we wzorze umowy.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi^zania ofertsi
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

5.

6.

7.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen
oraz, ze zdobylismy informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.
Oswiadczamy, ze zal^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wzor umowy, zostal przez nas
zaakceptowany i zobowit^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajjtcego.

Oswiadczamy, ze zobowi^ujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wykonywania zamowienia zgodnie
z obowi^uj^cymi przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego opisanymi w SIWZ, w tym zgodnie
z wymogami dotycz^cymi pracownikow ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

»PODWYKONAWSTWO

UWAGA! z podwykonawstwa (patrz: pkt III pkt 6 ppkt 3 SIWZ) wyt^czona zostal^a bezposiednia ochtona fizyczna
stala oraz doraina oraz - w przypadku obiektow Delegatur Sl^sldego OW NFZ oraz SOU w D^browie Gomiczej -
polegaj^ca na stafym dozorze sygnatow przesytanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych
urz^dzeniach i systemach alarmowych (monitoring). W tym zakresie z uwagi na wyt^czenie podwykonawstwa,
niedopuszczalne jest rowniei powolanie si? na zdolnos6 zawodow^ (doswiadczenie) iimego podmiotu - por. pktV
pkt 3 SIWZ.

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

Lp. czesc zamdwienia firma podwykonawcy

* wypelnic w przypadku zamiaru wykonywania zamdwienia z udziatem podwykonawcy/6w wskazuj^c cz?sc
zamdwienia, ktdrej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy oraz firm?

podwykonawcy/dw.

m

C^'
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»ZASOBY INNEGO PODMIOTU

9. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac** na zasobach
innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym zdolnosci technicznej (samochody).

10. 'Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie bfdziemy polegac** na zasobach
innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym sytuacji ekonomicznej (ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej).

11. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac** na zasobach
innego podmiotu/ow w zakresie dotycz^cym sytuacp finansowej (srodld finansowe lub zdolnosc kredytowa).

** niepotrzebne skresUc. Wprzypadku polegania na zdotnoici technicznej lub sytuacji ekonomicznej lub sytuacji
Gnansowej innego podmiotu/dw, Wykonawca udowodni, i:z realizujqc zamdwienie b^dzie dysponowat
niezb^dnymi zasobami tego podmiotu/ow^ w szczegdinoici przedstawiajqc zobowiqzanie tego podmiotu/6w do
oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobdwna potrzebv realizacii zamdwienia.

»ZABEZPIECZENIE NALE:^EG0 WYKONANIA UMOWY

12. Zobowi^zujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

»UP0WAZNIENIE OS6b REPREZENTUJACYCH WYKONAWCg
13. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post?powaniu (w tym podpisujqcych

oferte/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nastgpuj^cego dokumentu***:
1) KRS

2) CEIDG

3) pebiomocnictwa zal^czonego do niniejszego formulatza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio
umocowane.

***zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowa:znione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniefszvm post^powaniu:

/imi^ i nazwisko/ /podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy/

14. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktdry Zamawiaj^cy b^dzie mogl zwrocic wadium;

/dotyczy wadium wniesionego wpieni^dzu/

15. Zalq^cznikami do niniejszego formularza oferty s^ nast^puj^ce wyprfnione formularze, oswiadczenia b^di
dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ustSa pzp

2) oswiadczenie, o ktorym mowa w art 25a ustl pkt 1 pzp
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3) formularz opis przedmiotu zamowienia

4) formularz kalkulacja cenowa

5) zobowi^zanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia — jezeli dotyczy

6) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych. Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/cdpis notarialny)
- jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

7) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

Koncesfa, dokument potwierdzajqcy ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej, infoanacja banku lub

spdidzj'elczeJ kasy oszcz^dnoiciowo'kredytowejy a takze formularz wykaz samochoddw oraz formularz wykaz

uslUg wraz z dowodami, sktadane sq na wezwanie Zamawiajqcego w terminle 1 na zasadach opisanych w SIWZ.

Uwaga!

Oiwiadczenie a przynaleznoici albo braku przynale£no^ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca przekazuje

Zamawiajqcemu w terminle 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pl)

informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5pzp.

Imi^ i nazwisko upet^nomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data

Podpis

RA^A
rer4s 9

PRAWNY
4

UzdawMim
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OPIS PRZEDMIOTU 2AM6WIENIA

Przedmiotem zamowienia jest calodobowa ochrona obiektow (w tym budynki, teren, mienie) eksploatowanych
przez Skski Oddziai Wojewodzki Narcdowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zasadami i waninkami opisanymi
w SIWZ, w tym w niniejszym foraiularzu oraz wzorze umowy.

Usiugi ochrony wykonywane beda przez Wykonawce na zasadach opisanych w SIWZ:
a) w formie bezposredniej ochrony fizycznej stale] oraz doraznej (np. przyjazd grup interwencyjnych,

utworzenie tymczasowego posterunku) oraz - w przypadku obiektow Delegatur Sl^skiego OW NFZ
oraz SOU w D^browie Gomiczej - polegaj^cej na stalym dozorze sygnalow przesylanych,
gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz^dzeniach i systemach alarmowych
(monitoring) oraz

b) w formie zabezpieczenia technicznego polegaj^cego na eksploatacji, konserwacji i naprawach
w miejscach zainstalowania elektronicznych urz^dzen i systemow alarmowych (w tym systemu telewizji
przemyslowej) sygnalizuj^cych zagrozenie chronionych osob i mienia.

1. W obiektach w Katowicach (przy ul. Kossutha 13 i ul. gen. Jankego 15a) ochrona bgdzie prowadzona
w sposob cijigiy 24h na dob^ w systemic dwuzmianowym (I zmiana -12h; II zmiana -12h).

2. W Delegaturach Sl^skiego OW NFZ (Bielsko-Biala, Rybnik, Cz?stochowa i Piekary Slaskie) oraz
w Sekcji Obslugi Ubezpieczonych w D^browie Gomiczej w dm robocze b?dzie prowadzona ochrona
fizyczna przez 12h na dob? (od godz.7,00 do godz.19.00) oraz monitormg elektroniczny przez
pozostale 12h na dob? (od godz.19.00 do godz.7.00). W dni wolne od pracy monitoring elektroniczny
b?dzie prowadzony 24h na dob?.

3. Przez dni wolne od pracy nalezy rozumiec soboty oraz dm wolne od pracy wprowadzone ustaw^ z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90 j.t.). Pozostale dm nazywa si? dmami
roboczjmi.

Nr Obiekt chroniony Liczba pracownikow ochrony

1) ul. Kossutha 13,40-844 Katowice I zm. - 4, II zm. - 3

2) ul. gen. Jankego 15a, 40-615 Katowice I zm. - 1, II zm. -1

3) ul. Karpacka 24
43-300 Bielsko Biala

I zm.-l, II zm.- monitormg 12h,

dni wolne od pracy — monitoring 24h

4) ul. D^browskiego 9a

41-300 D^browa Gomicza

Izm.-1, II zm.-monitoring 12h,

dni wolne od pracy — monitoring 24h

5) ul. 3 Maja 29

44-200 Rybnik

I zm.-l, II zm.- monitoring 12h,

dni wolne od pracy — monitoring 24h

6) ul. Czartoryskiego 28

42-202 Cz?stochowa

I zm.-l, II zm.- monitoring 12h,

dni wolne od pracy — monitoring 24h

7) ul. Tadeusza Kosciuszki 22

41-940 Piekary Sl^skie

Izm.-1, II zm.-monitoring 12h,

dni wolne od pracy — monitoring 24h

(w /  1
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5. Monitoring elektromczny obiektow wskazanych w pkt 3-7 bgdzie miat miejsce w godz. od 19.00
do 7.00 w dni robocze, zas w dni wolne od pracy - przez cal^t dob?.

W obiekde w Rybniku (pkt 5) nalezy towniez monitorowac sygnaly z systemu ppoz. (SAP). System
oparty na centrali CSP ALFA 3800.

6. Dostarczanie kluczy do obiektow wskazanych w tabeli w pkt 3-7 przez grup? interwencyjn^
nastQpowaio b^dzie o godz. 7.00, odbieranie o godz. 19.00. Klucze b?d^ zabezpieczone
i przechowywane przez Wykonawc? w kopertach depozytowych b?d^cych wtasnosci^ Wykonawcy.
Za klucze w podanych godzinach oraz w dni wolne od pracy odpowiada Wykonawca.

W przypadku braku odebrania kluczy o godz. 19.00 przez grup? interwencyjn^ Wykonawca jest
zobowi^zany kontynuowac ochron? bezposredni^ obiektu na swoj koszt, az do czasu odebrania kluczy
przez grup? interwencyjn^ albo do czasu rozpocz?cia kolejnej zmiany ochrony bezposredniej
0 godz. 7.00 nast?pnego dnia roboczego.

7. W okresie realizacji zamowienia (umowy) Wykonawca zobowi^zuje si? w przypadku otrzymania
sygnalu o zagrozeniu z SSWiN do utrzymania posterunku po uplywie 1 godziny od przybycia grupy
interwencyjnej, na zasadach okredonych we wzorze umowy (maksymalnie 200 toboczogodzin),
jezeli taka ochrona okaze si? niezb?dna.

8. W okresie realizacji zamowienia (umowy) Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic Zamawiaj^cemu
dodatkowo, na jego wniosek, w sumie nie wi?cej iu± 500 osobogodzin bezpostedniej ochrony
fizycznej w obiektach Sl^skiego OW NFZ obj?tych niniejszym zamowieniem poza ustalonymi
godzinami sprawowania ochrony fizycznej. Wykorzystanie tych godzin przez Zamawiaj^cego b?dzie
fakultatywne i b?dzie zalezalo od biez^cych potrzeb.

9. Zabezpieczenie techniczne - SSWiN

W ramach zabezpieczenia technicznego Wykonawca zapewni konserwacj?, naprawy urz^dzen
1 systemow alarmowych, tj. Systemow Sygnalizacji Wlamania i Napadu (w skrode zwanych takze
SSWiN) sygnalizuj^cych zagrozenie chronionych osob i mienia w miejscach ich zainstalowania.
Wykonawca zapewni biez^c^ sprawnosc techniczno — eksploatacyjn^ SSWiN przez caly okres realizacji
zamowienia (umowy), co zobowi^zuje Wykonawc? do stalego nadzoru nad prawidlow^ prac^ SSWiN.

Miejsca zainstalowania SSWiN:

Sekcja Obslugi Ubezpieczonych w D^browie Gomiczej ul. D^browskiego 9a (centrala alarmowa

PC9155 DSC),

Delegatura w Rybniku ul. 3 - go Maja 29 (centrala alarmowa PC9155 DSC),

Delegatura w Bielsku-Biatej ul. Karpacka 24 (centrala alarmowa PC9155 DSC),

Delegatura w Cz?stochowie ul. Czartoryskiego 28 (Centrala procesorowa SATEL INTEGRA
128). W systemic s^rowniez czujki dymu,

Delegatura w Piekarach Sl^skich ul. Tadeusz Kosciuszki 22 (centrala SATEL CAIO)

Wykonawca zapewni konserwacj? i naprawy z uwzgl?dnieniem zalecen producenta danej centrali
alarmowej, w nast?puj^cym zakresie:

a) konserwacja SSWiN obejmuj^ca w szczegolnosci:

testowanie calosd SSWiN obejmuj^ce wszystkie czujniki, klawiatur?, akumulator, urz^dzenia

alarmuj^ce i wszelkie inne urz^dzenia b?d^ce cz?sd^ systemu — 1 raz na miesi^c,
kontrol? instalacji zasilania oraz zrodel zasilania (baterie, zasilacze) -1 raz na miesi^c,
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kontrol? i czyszczenie czujek ruchu i d3rmu -1 raz na 6 miesi^cy,

kontrol? SSWiN bezposrednio po wiamaniu, probie wlamania, pozarze, bvurzy i kazdej zmianie
dokonanej w konstrukcji wewn^trz lub na zewn^trz budynku.

b) naprawy SSWiN (usuwanie awarii oraz innych nieprawidlowosci w funkcjonowaniu SSWiN)
w miejscacb ich zainstalowania, obejmuj^ce w szczegolnosci:

napraw? uszkodzen systemow oraz poszczegolnych urz^dzen, powstalych na skutek awarii lub

z przyczyn zewnQtrznych (wytadowania atmosferyczne, uszkodzenia mechamczne etc.),

ponowne zabudowanie elementow po odebraniu z naprawy;

przy doborze urz^dzen, przestrzeganie norm bezpieczenstwa okreslaj^cych dopuszczalne
poziomy emisji promieniowania elektromagnetycznego, ren^enowskiego, a takze stopien
zabezpieczenia uzytkownika przed porazeniem oraz zabezpieczenie urz^dzen przed przepi^dami
pochodz^cymi od sieci elektroenergetycznej.

Wykonawca zobowi^zuje si§ do zachowania nastepuj^cego czasu naprawy SSWiN: w d^gu 4 godzin Ucz^c
od chwili otrzymania zgloszenia przekazanego telefonicznie pod numer Wykonawcy, a nastgpnie
potwierdzonego za posrednictwem poczty dektronicznej na adres e-mail Wykonawcy, b^dz Hcz^c od
chwili powzi^da przez Wykonawcy wiadomosd o awarii lub innej nieprawidlowosd w funkcjonowaniu
SSWiN.

W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywal, iz czas trwania naprawy przekroczy 4 godziny obowi^zany jest
niezwlocznie poinformowac o niniejszym Zamawiaj^cego, za posrednictwem poczty dektronicznej
z podaniem przyczyny wydluzenia terminu oraz okresleniem faktycznego terminu zakonczenia naprawy.
W takiej sytuacji Wykonawca obowi^zany jest niezwlocznie dostarczyc Zamawiaj^cemu na swoj koszt, do
czasu zakonczenia naprawy urz^dzenie zast?pcze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych
od urz^dzenia naprawianego.

10. Zabezpieczenie techniczne - CCTV

W ramach zabezpieczenia technicznego Wykonawca zapewni konserwacj? oraz naprawy calosd systemow
tdewizji przemyslowej (w skrode zwanych CCTV).

Wykonawca zapewni biez^c^ sprawnosc techniczno — eksploatacyjn^ CCTV, co zobowi^zuje Wykonawc?

do stalego nadzoru nad prawidlow^ prac^ CCTV:

- w zakresie A przez caiy okres realizacji zamowienia (umowy), zas
- w zakresie B w okresie od dnia 22.01.2018 do dnia zakonczenia calej umowy (^dz.8.00).

A. Zakres A zabezpieczenia technicznego CCTV.
W sklad systemow CCTV obj^tych zakresem A wchodz^ nast^puj^ce dementy:
1) Budynek przy ul. gen. Jankego 15a w Katowicach:

rejestrator typ BCS 408 LE 8CH 1 szt.

rejestrator NOVUS 9CH 1 szt.

kamera zewn^trzna, obrotowa NOVUS NVC-SD222DN 2 szt.

kamera zewn^trzna NOVUS NVC-HDN 320H/IR 2 szt.

kamera zewn^trzna NOVUS NVC-HDN 210D/B 2 szt.

klawiatura do sterowania kamerami obrotowymi 1 szt.
pand LCD 19" z wejsdem BNC 1 szt.

panel LCD 17" z wejsdem BNC 1 szt.

kamera wewn^trzna kopulowa NVC-BC2401D 7 szt.
2) Budynek poligrafii (cz?sc B) przy ul. Kossutha 13 w Katowicach:

kamera NVC-BC2404D 2 szt.
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rejestrator 4 kanalowy z HDD 1 TB 1 szt
3) Budynek przy ul. Kossudia 13 w Katowicach (budynek B):

kamera zewnQtrzna Samsung wyposazona w obudow? z grzalk^ 10 szt.

kamera wewn^trzna kopuikowa Samsung (budynek B) 44 szt.

panel plazmowy Samsung 48" 1 szt.

server video (DIVA/SENSE) 2 szt.

Stacja operatorska (komputer) 1 szt.

Zakres czynnosd w odniesieniu do ww. systemow CCTV:

a) kompleksowa konserwacja systemow — 1 raz na 6 m-cy, w tym:

kontrola prawidlowej pracy systemu CCTV,

przeprowadzenie testow pracy serwerow i sieci Ethernet,

kontrola instalacji przesylu wizji,

kontrola instalacji zasilania kamer,

czyszczenie wizjerow w obudowach kamer zewn^trznych i wewn^trznych;

b) zmiana parametrow ustawien systemu wedlug zapotrzebowania uzytkownika (ustawienie pola

obserwaqi kamer, przel^czanie i wyl^czanie kamer z systemu);
c) naprawa uszkodzen systemu oraz poszczegolnych urz^dzen powstalych na skutek awarii lub

z przyczyn zewn?trznych.

B. Zakres B zabezpieczenia techniczneg-o CCTV.

W skiad systemu CCTV obj^tego zakresem B znajduj^cego si? w budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(budynek A) wchodz^ nast^puj^ce elementy:

kamera zewn^trzna Samsung wyposazona w obudow? z grzalk^ 10 szt.

kamera wewn^trzna kopuikowa Samsung (budynek B) 40 szt.

panel LCD 52" 2 szt.

server video (DIVA/SENSE) 1 szt.

stacja operatorska (komputer) 1 szt.

konsola do sterowama kamerami obrotowymi 1 szt.

Zakres czynnosd w odniesieniu do ww. systemu CCTV:

a) kompleksowa konserwacja systemu — 1 raz w okresie dotycz^cym zakresu B, w tym:

kontrola prawidlowej pracy systemu CCTV,

przeprowadzenie testow sprawnosci pracy serwerow,

kontrola instalacji przesylu wizji,

kontrola instalacji zasilania kamer,

czyszczenie wizjerow w obudowach kamer zewn^trznych i wewngtrznych;
b) zmiana parametrow ustawien systemu wedlug zapotrzebowania uzytkownika (ustawienie pola

obserwaqi kamer, przel^czanie i wyl^czanie kamer z systemu);

c) naprawa uszkodzen systemu oraz poszczegolnych urz^dzeh powstalych na skutek awarii lub

z przyczyn zewn^tTznych.

Wykonawca zobowi^uje si? do zachowania nastgpuj^cego czasu naprawy systemow CCTV zarowno w zakresie
A, jak i w zakresie B: w d^gu 8 godzin licz^c od chwili otrzymania zgloszenia przekazanego telefonicznie pod

numer Wykonawcy, a nast^pnie potwierdzonego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
Wykonawcy, b^dz licz^c od chwili powzi^da przez Wykonawcy wiadomosd o awadi lub innej

nieprawidlowosd w fiinkcjonowaniu CCTV.
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W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywal, iz czas ttwania naprawy przekroczy 8 godzin obowi^zany jest

niezwlocznie poinformowac o nimejszym Zamawiaj^cego, za posrednictwem poczty elektronicznej z podaniem

przyczyny wydluzenia terminu oraz okre^eniem faktycznego terminu zakonczenia naprawy. W takiej sytuacji

Wykonawca obowi^zany jest niezwiocznie dostarczyc Zamawiaj^cemu na swoj koszt, do czasu zakonczenia
naprawy urz^dzenie zast^pcze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych od urz^dzenia
naprawianego.

Na koszty zwi^ane z zakupem i dostaw^ materiaiow eksploatacyjnych, a takze cz^sd zamiennych niezb^dnych

do wykonania czynnosci naprawy SSWiN i CCTV (pkt 9 i pkt 10 ) oraz nowej bateni w ramach konserwacji
SSWiN, jezeli wyst^i^ takie potrzeby w trakde realizacji umowy, Zamawiaj^cy przeznacza maksymalnie
10.000,00 zlotych brutto, ktore Wykonawca dolicza do ceny oferty.

Uzyde materialow eksploatacyjnych oraz cz?sd zamiennych, Wykonawca zobowi^zuje si? uprzednio
kazdorazowo uzgodnic z Zamawiaj^cym za posrednictwem poczty elektronicznej (patrz §2 ust.2 wzoru

umowy). Koszty materialow oraz cz?sd zamiennych niezb?dnych do dokonania naprawy rozliczane b?d^ po

uzyskaniu akceptaqi Zamawiaj^cego.

11. Wykonawca zapewnia:

1) wykonywanie ochrony przez pracownikow spelniaj^cych wszystkie wymogi postawione przez

Zamawiaj^cego, a opisane w SWIZ,

2) wykonywanie ochrony zgodnie z zakresem opisanym w SIWZ;

3) staly dozor sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz^dzeniach

i systemach alarmowych w wyznaczonych obiektach;

4) kazdy pracownik ochrony winien posiadac indywidualny kod dost?pu do SSWiN. Kwestie zwi^zane
z kodami dost?pu reguluje wzor umowy;

5) przeszkolenie pracownikow ochrony obiektow Delegatur Sl^tskiego OW NFZ oraz SOU w D^browie
Gomiczej w zakresie zbrojenia alarmu (potwierdzone w przypadku zawarda umowy odpowiednim
oswiadczeniem kazdego z przeszkolonych pracownikow zlozonym na r?ce pracownika Zamawiaj^cego

wskazanego w umowie);

6) wyposazenie pracownikow w srodki przymusu bezposredniego, tj.:

a) sila fizyczna w postad chwytow obezwladniaj^cych oraz podobnych technik obrony,
b) kajdanki,

c) palki obronne wielofunkcyjne.

7) udzial grup interwencyjnych (skladaj^cych si? z odpowiednio wykwalifikowanych i przygotowanych
pracownikow ochrony fizycznej) w przypadkach zagrozenia bezpieczehstwa osob lub mienia na terenie
chronionym;

8) "w^mocnienie ochrony w postad podwojenia liczby pracownikow ochrony fizycznej w poszczegolnych
obiektach w przypadku pojawienia si? tmdnosd w utrzymaniu porz^dku publicznego na terenie
chronionym.

Poj?de „pracownik*' bs^di „ptacownik ochtony" uzywane w odniesieniu do Wykonawcy nale:^

rozumiec w znaczeniu art. 2 pkt 6 ustawy o ochronie osob i mienia.

12. Wymagania;

1) pracownicy ochrony fizycznej bezposrednio sprawuj^cy ochron? musz^ bye wpisani na list?
kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej i posiadac co najmniej 1-roczne doswiadczenie
w pelnieniu zadah pracownika ochrony fizycznej;
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2) pracownicy zabezpieczenia technicznego muszit bye wpisani na list? kwalifikowanych pracownikow
zabezpieczenia technicznego i posiadac co najmniej 1-roczne doswiadczenie w peinieniu zadah
pracownika zabezpieczenia technicznego;

3) pracownicy ochrony kieruj^cy i nadzoruj^cy prac? pracownikow ochrony fizycznej musz^ bye wpisani
na list? kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej i posiadac co najmniej 1-roczne doswiadczenie
w pelnieniu zadan pracownika ochrony fizycznej;

4) pracownicy ochrony fizycznej bezposrednio sprawuj^cy ochron? nie mog^ miec orzeczonej grupy
inwalidzkiej, ani stopnia niepelnosprawnosd (nie mog^ rowniez bye w trakcie oczekiwania na uzyskanie
orzeczenia o grupie inwalidzkiej lub stopniu niepelnosprawnosd);

5) wszyscy pracownicy ochrony, poza szkoleniem specjalistycznym, musz^ posiadac przeszkolenie
w zakresie przestrzegania przepisow BPiP, ochrony p. poz. oraz ochrony tajemnicy sluzbowej;

6) pracownicy ochrony fizycznej winni wykazywac wymagan^ w zwi^zku z rodzajem wykonywanych przez
nich czynnosd sprawnosc psychiczn^ i fizyczn^

7) wyposazenie pracownikow ochrony fizycznej w srodki przymusu bezposredniego;

8) wyposazeme pracownikow ochrony w ubior umozliwiaj^cy identyfikacj? pracownikow ochrony;
9) wyposazenie pracownikow ochrony we wlasne srodki l^cznosd (np. telefony komorkowe lub inne) oraz

przekazanie sposobu kontaktowania si? z pracownikami ochrony (numery telefonow) w poszczegolnych
lokalizacjach osobom odpowiedzialnym za umow? ze strony Zamawiaj^cego;

10) utrzymywanie kontaktu ze sluzbami Policji, Strazy Pozamej, Stra:^ hfiejskiej, Pogotowia Ratunkowego,
Pogotowia Energetycznego i w miar? potrzeby z innymi publicznymi sluzbami porz^dkowo-
ratowniczymi z wykorzystaniem l^cznosd przewodowej i radiowej sied wspoldzialania oraz
powiadamianie ich w przypadku powstania okreslonego zagtozenia lub zdarzenia wymagaj^cego ich
udzialu;

11) w przypadku pojawienia si? trudnosd w utrzymaniu porz^dku publicznego na terenie chronionym
(grozba zamieszek, demonstracji, niepokojow spolecznych etc.), Wykonawca zapewnia wzmocnienie
ochrony w postad podwojenia liczby pracownikow ochrony fizycznej w poszczegolnych obiektach
- zwi?kszenie liczby pracownikow ochrony fizycznej nast^i w d^ max. ISO minut od chwili
otrzymania wezwania telefonicznego; Wykonawca utrzyma zwi?kszon^ liczb? pracownikow ochrony
fizycznej do chwili odwolania takiej koniecznosd przez Zamawiaj^cego. Zwi?kszenie liczby
pracownikow ochrony fizycznej moze nast^ic kilkukrotnie, przy czym l^czna dlugosc utrzymania
zwi?kszonej liczby pracownikow we wszystkich chronionych obiektach nie moze przekroczyc
w trakde obowi^zywania umowy 5 dob.

12) w przypadku powstania szczegolnego zagrozenia przedmiotu ochrony (w danej lokalizacji) Wykonawca
zapewni udzial grupy interwencyjnej w liczbie min. 2 osoby. Czas reakcji grupy interwencyjnej winien
wynosic max. 25 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego albo od chwili otrzymania
sygnaiu o zagrozeniu z systemu sygnaUzacji wlamania i napadu.

W toku realizacji umowy, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do wezwania grupy interwencyjnej w celu
sprawdzenia szybkosd reakcji (tzw. wezwanie probne), a Wykonawca wyraza na niniejsze zgod?.

Zamawiaj^cy ma prawo do tzw. probnego wezwania grupy interwencyjnej w kazdej lokalizacji obj?tej
umow^. Z tytulu tzw. probnego wezwania Wykonawca nie otrzyma zadnego dodatkowego wynagrodzenia
od Zamawiaj^cego.

13) Wykonawca zobowi^zany jest — w przypadku wyboru jego oferty - do przygotowania jako zal^cznika do
umowy Schematow ochrony dla kazdego z obiektow.

W Schematach ochrony obiektow winno znalezc si? rozwini?de ponizej wskazanych kwestu z uw2gl?dnieniem
wymogow postawionych przez Zamawiaj^cego w SIWZ:

1) organizacja sluzby ochronnej
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rodzaj i dyslokacja sluzby,

obsad? sluzby i czas jej pelnienia,

zadania pracownikow ochrony na poszczegolnych posterunkach,

podleglosc sluzbowa,

dokumentacja siuzb ochrony,

2) obowi^zki i uprawnienia pracownikow ochrony,

sposob peinienia siuzby,

sposob realizacji zadan,

3) organizacja ruchu osobowego,

4) zasady wspoidzialania (rowniez z Zamawiaj^cym ) i prowadzenia l^cznosci radiowej,

stosowany system t^cznosci,

stosowane wt^asne srodki i^cznosci, w tym komunikacji na zewn^trz,

sposob wspoidziaiania w zakresie l^cznosci,

5) zasady dziaiania (obowi^zki), system reagowania w sytuacjach szczegolnego zagrozenia oraz

w przypadku trudnosci w utrzymaniu porz^dku,

pozaru,

wiamania,

zagrozenia bezpieczehstwa osob i mienia (np. informacja o podiozeniu ladunku wybuchowego),

zaklocenia porz^^dku publicznego (protesty, demonstracje),

6) wyposazenie i ubior pracownikow ochrony,

7) schemat organizacji kierowania i l^cznosci,

8) zasady kontroli,

cele kontroli,

metody prowadzenia kontroli,

osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli.

W zwi^zku z tym, iz Schematy ochrony obiektow winny zostac sporzqdzone dia konkretnych

obiektow, Zamawiaj^cy zai^czyl do SIWZ Opis obiektow ̂ l^skiego OWNFZ.
Opisu obiektdw Sl^skiego OW NFZ Wykonawca nie musi zai^czac do oferty, zobowi^zuje si^ jednak
uwzgl^dnic zawarte w Opisie informacja przygotowuj^c ofertf.

Schematy ochrony obiektow Wykonawca b^dzie obowi^zany przedstawic do akceptacji

Zamawiaj^cego, niezwfocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy.

13. Zadania pracownikow ochrony obejmujt^ w szczegdlnosci:

1) przyj^cie wyposazenia i dokumentacji posterunku zgodnie z rejestrem oraz spisem inwentarza;

2) powiadamianie Zamawiaj^cego i bezposredniego przeiozonego o stwierdzonych awariach, usterkach

i brakach w wyposazeniu posterunku;

3) kierowanie osob przybylych do danego budjmku do punktu informacyjnego;

4) jesli zaistnieje taka potrzeba umozliwienie wejscia do budynkow interesantom od godz. 7.30

i roztoczenie nad nimi dyskretnego nadzoru do momentu rozpocz^da pracy urz?du;

5) uniemozliwianie wejscia na teren budynku osobom nietrzezwym lub stwarzaj^cym zagrozenie
bezpieczehstwa osob i mienia;

6) uniemozliwianie wejscia na teren danego budynku akwizjrtorom;

7) uniemozliwianie przebywania na terenie budynku, w tym takze na terenie posterunku (wartowni)
osobom trzecim, po godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ;

8) zwracanie szczegolnej uwagi na przedmioty wynoszone z budynku NFZ oraz na osoby podejrzanie
zachowuj^ce si?, celem udaremnienia ewentualnych prob kradziezy, zniszczenia mienia etc.;



Nr zamowienia: 6/us/2017 formularz opis przedmiotu zamowienia

9) wykonywanie patxoU wewn^trz i na zewn^trz budynku, w tym wykonywanie patroli terenu parkingu
oraz niezwioczne reagowanie (interwencja) i informowanie o sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa,
kradziezy, wlamaniu etc;

Patrole wewn^trzne i zewnQtrzne na kazdej zmianie b?d^ wykonywane z cz^stotUwosci^ ustalan^ na biez^co
przez osob? nadzoruj^c^ ze strony Sl^skiego OW NFZ wykonywanie przyszlej umowy, nie wyi^czaj^c patroli
w systemie ci^lym (dotyczy obiektow oznaczonych w tabeli „Obiekty chronione" jako nr 1 i nr 2).

10) Zabezpieczenie i przechowanie kluczy do obiektow obj?tych ochron^ 12 godzinn^ (Delegatur oraz
SOU w D^browie Gomiczej) przez pozostal^ czqsc doby.

UWAGA!

1) W przypadku budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach plan sluizby pracownikow ochrony
winien bye nast^puj^cy.

Zmiana pierwsza dzienna (4 osoby od godz. 7.00 do 19.00)
a) 1 pracownik ochrony przebywa w pomieszczeniu monitoringu i na biez^co kontroluje systemy

zabezpieczen budynku,

b) 1 pracownik ochrony przebywaj^cy na portiemi Ideruje ruchem osob przybylych do budynku,
c) 1 pracownik ochrony przeprowadza patrole zewn^trzne: tylu budynku, parkingow i przyleglego terenu

wraz z budynkiem poligrafii, magazynem, wiat^ garazow^ stacj^ trafo i kontenerem agregatu
pr^dotworczego, nalez^cymi do ww. nieruchomosci a takze w miar? potrzeb kieruje ruchem osob
przybylych do budynku.

d) 1 pracownik ochrony przebywa przy wejsdu do nowego skrzydla i kieruje ruchem osob przybylych do
budynku.

Zmiana druga nocna (3 osoby od godz. 19.00 do godz. 7.00)
a) 1 pracownik ochrony przebjrwa w pomieszczeniu monitoringu i na biez^co kontroluje systemy

zabezpieczen budynku,

b) 2 pracownikow ochrony przeprowadza patrole wewn^trzne i zevwi^trzne budynku: tylu budynku,
parkingow i przyleglego terenu wraz z budynkiem poligrafii, magazynu, wiat^ garazow% stacj^ trafo
i kontenerem agregatu pr^dotworczego nalez^cych do nieruchomosci.

W przypadku budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach - Wykonawca sposrod pracownikow kazdej zmiany
wyznaczy „koordynatora zmiany*'. Do obowi^zkow koordjmatora nalezec b?d^ biez^ce kontakty
z Zamawiaj^cym, koordynowanie dzialan i nadzor nad pracownikami zmiany.

Koordynator odpowiada za biez^ce prowadzenie ksi^zki raportow. W chwili rozpocz^cia zmiany nazwisko
koordynatora musi zostac wpisane do ksi^zki raportow.
Zamawiaj^cy musi miec mozliwosc kontaktu z Koordynatorem nieprzerwanie przez okres calej zmiany (np.
przy pomocy telefonu komorkowego).

Zamawiaj^cy w trakde realizacji przyszlej umowy zastrzega sobie prawo przesuni^cia 1 pracownika ochrony
fizycznej ze zmiany nocnej na zmiang dzienn^ w przypadkach koniecznosci wzmocnienia ochrony na zmianie
dziennej.
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2) W przypadku budynku przy ul. gen. Jankego ISa w Katowicach plan shi^by pracownikow
ochrony winien bye nast^puj^cy.

Zmiana pierwsza dzienna (1 osoby od godz. 7.00 do 19.00) - pracownik ochrony przebywa

w pomieszczeniu monitoringu i na biez^co kontroluje systemy zabezpieczeh budynku, a takze kieruje ruchwn
osob przybylych do budynku.

Zmiana dniga nocna (1 osoby od godz. 19.00 do godz. 7.00) - pracownik ochrony przebywa

w pomieszczeniu monitoringu i na biez^co kontroluje systemy zabezpieczen budynku.

11) wykorzystywanie systemow zabezpieczeh zamontowanych w danym budynku, tj. systemow
pozarowych, wlamaniowych, telewizji przemyslowej, kontroli dost?pu, monitoringu pozarowego.

Dodatkowo wskazuje si?, ze na system CCTV w budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach skladaj^
si? nast?puj^ce elementy:

serwer rejestruj^cy SENSE typu NVH-2516-XR 3 szt.

kamera zewn?trzna Samsung 23 szt.

kamera zewn?trzna PTZ Samsung 2 szt.

kamera wewn?trzna kopulkowa Samsung 84 szt.

panel LCD Samsung 52" 2 szt.

panel plazmowy Samsung 48" 1 szt.

klawiatura do sterowania kamerami obrotowymi 1 szt.

12) natychmiastowe informowanie Zamawiaj^cego o zagrozeniu pozarowym, zagrozeniu awaryjnym
ci^ow energetycznych, wodoci^owych i cieplowniczych oraz innych maj^cych wplyw na stan
bezpieczehstwa przedmiotti ochrony;

13) natychmiastowe informowanie Zamawiaj^cego o dostrzezonych nieprawidtowosciach i ujawnionych
probach uszkodzenia lub zaboru mienia i zapobieganie tym zdarzeniom;

14) nadzor nad ruchem osob przez drzwi prowadz^ce na ramp?, znajduj^ce si? w tylnej cz?sci budynku
przy ul. Kossutha 13 w Katowicach;

15) otwieranie w dni robocze o godz. 7.00 bramy wjazdowej na tyi budynku i jej zamykanie o godz. 17.00
(dotyczy lokalizacji przy ul. Kossutha 13 w Katowicach);

16) nadzorowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla pracownikow Sl^skiego OW NFZ oraz miejsc
parkingowych dla osob niepelnosprawnych;

17) wydawanie pracownikom SKskiego OW NFZ oraz przyjmowanie kluczy do pomieszczeh budynku;
18) prowadzenie na biez^tco na kazdym posterunku (warto-wmi) dokumentacji obejmuj^cej: grafik sluzby

z legend^ ksi^zk? stuzb zawieraj^c^ dane o rodzaju sluzby, rozmieszczeniu pracownikow ochrony
podczas sluzby i ich zadaniach, obsadzie sluzby i czasie jej pelnienia, dacie oraz godzinie rozpocz?cia
i zakohczenia sluzby, ksi^k? ewidencji wydania i zwrotu kluczy (zawieraj^tc^ czytelne podpisy osob
pobieraj^cych i oddaj^cych klucze ze wskazaniem daty i godziny pobrania lub zwrotu);

19) prowadzenia odr?bnej ewidencji pobierania i zwrotu kluczy do pomieszczeh specjalnego przeznaczenia
oraz prowadzenie ewidencji numerow plomb w przypadku pomieszczeh plombowanych, zgodnie
z wykazem pomieszczeh oraz osob uprawnionych do wchodzenia do ww. pomieszczeh;

20) sprawdzanie zamkni?cia bram ogrodzenia, drzwi i okien danego budynku oraz sprawnosci oswietlenia
zewn?trznego nieruchomosci, wyl^czanie zb?dnego oswietlenia w budynkach po godzinach pracy,
sprawdzanie zamkni?cia wody we wszystkich punktach jej odbioru;

21) w przypadku stwierdzenia wlamania, kradziezy, pozaru etc. — zabezpieczenie miejsca zdarzema do
czasu przyjazdu Policji lub Strazy Pozamej lub innych sluzb;

22) przekazywanie Policji lub innym wlasciwym sluzbom osob probuj^cych wtargn^c na teren budynku,
zachowuj^cych si? agresywnie lub zlapanych na kradzie^, wlamaniu etc.;
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23) sumienne oraz zgodne z obowi^zuj^cym prawem wykonywanie zadan shizbowych w celu zapewnienia

bezpieczenstwa chronionego obiektu, terenu i mienia;

24) punktualne rozpoczynanie i konczenie shizby;

25) przestrzeganie przepisow bhp i p.poz oraz realizowanie harmonogramu zamierzen Obrony Cywilnej
w cz?sci dotycz^cej firmy ochroniarskiej;

26) przestrzeganie zasad wiasciwego zachowania si§ podczas sluzby oraz dbaiosci o wygl^d zewngtrzny

(m.in. umundurowanie identyfikuj^ce pracownika ochrony), kulturalne odnoszenie si? do osob

kontrolowanych, pracowmkow NFZ i interesantow;

27) utrzymywanie kontaktu ze shizbami Policji, Strazy Pozamej, Strazy Mejsldej, Pogotowia Ratunkowego,

Pogotowia Energetycznego i w miar? potrzeby z innymi publicznymi siuzbami porz^dkowo-

ratowniczymi z wykorzystaniem l^cznosci przewodowej i radiowej sied wspotdzialania oraz

powiadamianie ich w przypadku powstania okreslonego zagrozenia lub zdarzenia wymagaj^cego ich

udzialu;

28) dorazne wykonywanie innych czynnosd w przypadkach szczegoinych potrzeb, np.: pomoc w wejsdu

do budynku osobom niepeinosprawn)^!, pomoc w obsludze windy dla osob niepetnosprawnych

w budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, odsniezanie wejsc do budynkow wszystkich

ochranianych obiektow Sb^skiego OW NFZ;

29) sdsle przestrzeganie obowi^uj^cych przepisow prawa oraz wytycznych Zamawiaj^cego;

30) zachowanie wzmozonej czujnosd przez pracownikow ochrony szczegolnie w czasie ewentualnego

remontu chronionych budynkow;

31) wyposazenie pracownikow ochrony we wlasne srodki l^cznosd, w tym komunikacji na zewn^trz.

Zamawiaj^cy zapewni pracownikom ochrony jedynie wewn?trzn% komunikacj? telefoniczn^ za

posrednictwem telefonow stacjonamych, bez mozliwosd korzystania z linii zewn?trznych

Zamawiaj^cego.

14. Wykonawca zobowi^zuje si?, tee;

a) wszyscy pracownicy ochrony, ktorzy b?d^ sprawowac bezposredni^ ochron? fizyczn^ wpisani s^ na list?

kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej oraz posiadaj^ co najmniej 1-roczne doswiadczenie

w pelnieniu zadah pracownika ochrony fizycznej;

b) wszyscy pracownicy ochrony (min. 1), ktorzy b?dq. kierowac i nadzorowac pracownikow ochrony fizycznej

sprawuj^cych bezposredni^ ochron? fizyczn^ wpisani s^ na list? pracownikow ochrony fizycznej oraz posiadaj^

CO najmniej 1-roczne doswiadczenie w pelnieniu zadan pracownika ochrony fizycznej;

c) wszyscy pracownicy ochrony (min. 1), ktorzy b?d^ sprawowac zabezpieczenie techniczne polegaj^ce na

eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach zainstalowania, elektronicznych urz^dzen i systemow

alarmowych (w tym systemow tdewizji przemyslowej) sygnalizuj^^cych zagrozenie chronionych osob i mienia,

wpisani s^ na list? kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego oraz posiadaj^ co najmniej

1-roczne doswiadczenie w pelnieniu zadan pracownika zabezpieczenia technicznego.



Nr zamowienia: 6/us/2017 formulatz opis przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowi^zuje si§ do zabezpieczenia takiej liczby osob w kazdej z trzech ww. kategorii, ktora

zapewni realizacj? nmowy zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia (umowy) oraz pozostatymi wymogami

okreslonymi we wzorze umowy (umowie), a takze zgodnie z obowi^uj^cymi przepisami prawa,

w szczegolnosd zgodnie z ustaw^ z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osob i mienia, nie naruszaj^c przepisow

Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac?

oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265).

W stosunku do liczby osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy,

wynikaj^cej z wykazu osob, o ktorym mowa w §2a ust.4 wzoru umowy, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do
biez^cej weryfikacji mozUwosci realizacji umowy z udzialem osob w podanej Uczbie.
Jezeli podana liczba osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy bgdzie
wskazywala na naruszenie powszechnie obowi^zuj^cych w tym zakresie regulacji prawnych, w szczegolnosd

wynikaj^cych z przepisow prawa pracy o czasie pracy, Wykonawca - na wniosek Zamawiaj^cego zlozony na
pismie - zobowi^any b^dzie niezwlocznie (w terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia otrzymania wniosku) do

odpowiedniego zwi^kszenia pierwotnej liczby osob. Zwi^kszenie liczby osob poprzez dostosowanie jej do
wymogow obowi^zuj^cego prawa nie b^dzie mialo przelozenia na zwi^kszenie wynagrodzenia umownego.

Niezwi?kszenie liczby osob w podanym wyzej terminie, uprawnia Zamawiaj^cego do poinformowania
Panstwowej Inspekcji Pracy b^dz innych wlasdwych podmiotow o istniej^cych naruszeniach przepisow prawa,

w tym prawa pracy.

15. Wymog zatfudnienia na podstawie umowy o prac^.

Wykonawca zobowi^zuje si? do zatrudniania na podstawie umowy o prac^ w rozumieniu Kodeksu pracy

w calym okresie realizacji vunowy osob wykonuj^cych czynnosd, co do ktorych w SIWZ zastrzezono taki

wymog, przy zachowaniu wymogow okredonych w SIWZ (patrz: pkt III ppkt 3 oraz ppkt 3A SIWZ; vnot

umowy).

16. Odpowiedzialnosc Wykonawcy:

Zasady odpowiedzialnosd Wykonawcy okresla wzor umowy.

17. Wykonawca oswiadcza. iz akceptuje wzdr umowy.

Imi^ i nazwisko up^nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

PRAWNY

UzdowfiP*®
. 1693

0^
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KALKULACJA CENOWA

CENA OFERTY 2a realizacj^ catego 2am6\vienia wynosi:
2^otych bfutto.

Cena ofetty podana wyzej stanowi sum^ kwot bnitto 2: pkt I.A, pkt II kolumna E, pkt III
kolumna E oraz pkt IV.D ppkt 3.

Ponizej podano spos6b obliczenia elementow kalkulacji ceny oferty, ktdrych suma stanowi
cen§ oferty.

I. Cena za swiadczenie uskig bezposredniej ochrony fizycznej za wyj^tkiem czynnosci, o ktorych
mowa w pkt II i pkt III.

a b c d e

Lp. Obiekt chroniony Cena netto usiugi
w zlotych za 1 m-c

Wartosc 23%

podatku VAT
w zlotych za 1 m-c
(obliczona od ceny
netto z kolumny C)

Cena brutto uslugi
w ztotych za 1 m-c

(C + D)

1 ul. Eossutha 13

40-844 Katowice

2 ul. gen. Jankego 15a
40 - 615 Katowice

3 ul. Karpacka 24
43 - 300 Bielsko — Biala

4 ul. D^browskiego 9a
41--300 D^browa Gomicza

5 ul. 3 Maja 29
44 - 200 Rybnik

6 ul. Czattoryskiego 28
42 ~ 202 Cz^stochowa

7 ul. Tadeusza Kosciuszki 22

41-940 Piekaty ̂laskie

8 RAZEM (suma cen brutto w zlotych z poz. 1-7)

I.A.

Cena brutto z poz. 8 tabeli (RAZEM) x 12 miesi^cy = zl brutto za 12 m-cy.

UWAGA!

Podane przez Wykonawc^ w tabeli ceny obejmuj^ - wprzypadku obiektow zpoz,3'7 - takze koszty
monitorowania sygnal6w pochodzqcych z SSWiN w petnym zakresie opisanym w SIWZ,
w szczegolnosci:
- za przyjazdgrup interwencyjnych wprzypadku otrzymania sygnatu o zagtozeniu,
- za przyjazdgrup interwencyjnych w celu odbioru iprzekazania Iduczy do obiektu,
- za utrzymanie posterunka wciqgu jednej godziny odprzybycia danejgrupy interwencyjnej.
Wprzypadka obiektu z poz.l w zakresie dotyczqcym budynku poligraSi, pomieszczenia kasy oraz
BOU, podana cena obejmuje takie koszty zwiqzane z reagowaniem na sygnafy z systemu
alarmowego przeciwnapadowego.



Uj^ty w poz. 3-7 koszt monitoringu jest identyczny dla kaidej z lokalizacji wskazanych w poz. 3-7
tabeli i wynosi:

ztbrutto za jeden miesiqc swiadczenia ustugi monitorowania wjednej

lokalizacji (dot. poz. 3-7 tabeli).

II. Cena za uttzymanie posteninku w przypadku otrzymania sygnalti o zagtozeniu z systemu
sygnalizacji wl'amania i napadu (w sumie nie wi^cej niz 200 roboczogodzin w okresie lealizacji
umowy):

A B C D E

Cena netto w ziotych za
1 roboczogodzin^ za
ochrony bezposredni^

wykonywan^ po
upfywie jednej godziny
od przybycia grupy
interwencyjnej na
miejsce (jeieli taka
ochrona oka:ze si^

niezb^dna)

Maksymalna
liczba

zabezpieczonych
w ramach

umowy

roboczogodzin
za utrzymanie
posteninku

Wartosc netto

w ziotych
(AxB)

Wartosc 23%

podatku VAT
w zJotych

(obhczona od
wartosci netto

z kolumny C)

Wartosc brutto

w zlotych (C + D)

200

Przez jedn^ roboczogodzin^ nale^ rozumiei: jedn^ godziny (60 minut) pracy grupy interwencyjnej.

III. Cena za dodatkowe osobogodziny ochrony bezposredniej (w sumie nie wi^cej niz 500 osobogodzin
w okresie realizacji umowy) w obiektach Sl^sldego OW NFZ obj^lych niniejszym zamowieniem
poza ustalonymi godzinami pracy ochrony fizycznej (do wykorzystania na wniosek
Zamawiaj%cego):

A B C D E

Cena netto w zltotych za
1 osobogodziny za

ochrony bezposredni^
wykonywan^ w ramach
dodatkowej ochrony

fizycznej

Maksymalna
liczba

zabezpieczonych
w ramach

umowy

dodatkowych
osobogodzin

Wartosc netto

w zlotych
(AxB)

Wartosc 23%

podatku VAT
w ziotych

(obliczona od
wartosci netto

z kolumny C)

Wartosc brutto

w ziotych (C + D)

500
'  . ''I-'" -! -''' 'il

Przez jedn^ osobogodzin^ naleiy tozumie6 jedn^ godzin^ (60 minut) sprawowania ochrony
bezposredniej przez jednego pracownika ochrony fizycznej.



iy.A. Cena za Swiadczenie uslXig zabezpieczenia technicznego SSWiN:

A B C D E

Lp. Obiekt chroniony Cena netto

w zlo^ch za 1 m-c
swiadczenia

zabezpieczenia
technicznego

Wartosd 23%

podatku VAT
w zlotych za 1 m-c
(obliczona od ceny
netto z kolumny C)

Cena bnitto uslugi
w zlotych za 1 m-c

(C + D)

1 ul. Karpacka 24
43 - 300 Bielsko — Bia4a

2 ui. D^browskiego 9a
41-300 Dqbrowa Gomicza

3 ul. 3 Maja 29
44 - 200 Rybnik

4 ul. Czartoiyskiego 28
42-202 Cz^stochowa

5 ul. Tadeusza Kosciuszki 22

41-940 Piekary Slaskie

6 RAZEM (suma cen bnitto w zlotych z poz. 1-5)

IV.B. Cena za Swiadczenie us4ug zabezpieczenia technicznego CCTV (zakres A):

A B C D E

Lp. Obiekt chtoniony Cena netto

w zlotych za 1 m-c
swiadczenia

zabezpieczenia
technicznego

Wattos6 23%

podatku VAT
w zlotych za 1 m-c
(obliczona od ceny
netto z kolumny C)

Cena bnitto uslugi
w zlotych za 1 m-c

(C + D)

1 budynek poligrafii (cz^sc B)
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

2 ul. gen. Jankego 15a
40-615 Katowice

3 budynek przy ul. Kossutha
13 w Katowicach (budynek
B)

4 RAZEM (suma cen brutto w ztotych z poz. 1-3)



rV.C. Cena za swiadczenie ustug zabezpieczenia technicznego CCTV (zakies B):

A B C D E

Lp. Obiekc chroniony Cena netto

w zlotych za
swiadczenie

zabezpieczenia
technicznego w okresie
od 22.01.2018 do dnia

zakonczenia calej
umowy (godz.8.00)

Wartosc 23%

podatku VAT
w zlotych

(obliczona od ceny
netto z kolumny C)

Cena brutto uslugi
w zlotych za oktes
od 22.01.2018 do

dnia zakohczenia

calej umowy
(godz.8.00)
(C + D)

1 Budynek pizy ul. Kossutha
13 w Katowicach (budynek
A)

IV.D.

1. Cena brutto z poz. 6 tabeli IV.A. (RAZEM) x 12 miesi^cy = zl brutto za 12
miesi^cy.

2. Cena brutto z poz. 3 tabeli IV.B. (RAZEM) x 12 mlesi^cy = zl brutto za 12
miesi^cy.

3. Wynik brutto z pkt 1 + Wynik brutto z pkt 2 + Wynik brutto z kolumny E tabeli IV.C. + 10.000,00

zlotych brutto = zl brutto (cena brutto za calosc zabezpieczenia technicznego).

Kwot^ 10.000,00 zlotych brutto Zamawiajqcyprzeznacza na zakup i dostaw^ materialow eksploatacyjnych,

a takze cz^sci zamiennych niezb^dnych do wykonania czynnosci naprawy SSWiN i CCTV oraz nowej

baterii w ramach konserwacji SSWiN, jezeli wyst(ff>iq takie potrzeby w trakcie realizacji umowy. Wydatki

zpowyzszego tytulu nie mogqprzekroczyc w sumie 10.000,00 zlotych brutto.

UWAGA!

Jezeli obowiqzek podatkowy z tytulu podatku od towardw i uslug b^dzie spoczywal na Zamawiajqtym (art

91 ust.3a pzp), Wykonawca nie dolicza do warto^ci (cen) podatku od towardw i uslug. Wykonawca w takim

przypadku zobowiqzany jest odpowiednio dostosowac zapisy niniejszegoformularza.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

rawny

'Uxdo¥fska

-1693
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WYKAZ USLUG

UWAGA!

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

Lp. Przedmiot ustugi Wartosc uslugi
(brutto w ztotych)

Data wykonania ustugi
(dzien, miesl^c, rok)

Podmiot,

na rzecz ktorego ustuga zostata
wykonana (tub jest nadal

wykonywana)
- podac nazw^ i adres

Ustuga wykonana,
czy nadal

wykonywana
- podac informacj^

1

2

3
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Wraz z ninieiszym fotmulatzem Wykonawca sMada dowody, o ktorych mowa wpkt VIpkt 3 litfSIWZ.

Formularz wruz z dowodarni skiadany jest na wezwanie Zamawiaiqce^o w terminie i na zasadach opisanych w SIWZ.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

QXt



Nr zam6wlenia: 6/us/2017 formularz wykaz samochod6w

Wykaz samochodow
dostQpnych Wykonawcy w celu wykonania zamowienia

Lp. Obiekt chroniony Marka samochodu* Podstawa do dysponowania
zasobem (np. wfasnosc Wykonawcy,
udostepnienle przez inny podmiot)

1 ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

2 ul. gen. Jankego 15a
40-615 Katowice

3 ui. Dworkowa 2

43-300 Bielsko - Biata

4 ui. Dqbrowskiego 9a
41-300 D^browa Gornicza

5 ul. 3 Maja 29
44-200 Rybnik

6 ul. Czartoryskiego 28
42-202 CzQstochowa

7 ui. Tadeusza Kosciuszki 22

41-940 Piekary Slaskle

* Wykonawca winien dysponowac co najmniej 1 samochodem dia potrzeb udziatu grupy
interwencyjnej w kazdej lokalizaqi objQtej ochronq, czyli w sumie Wykonawca winien
dysponowac co najmniej 7 samochodami.

Owiadczamy/ iz dysponujemy w sumie szt. samochodow na potrzeby

realizacji niniejszego zamowienia (udziat grup interwencyjnych).

Formularz ninieiszy sMadany iest na wezwanie Zamawiajqcego w terminie i na
zasadach opisanych w SIWZ.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis



Nr zam6wienia: 6/us/2017 wz6r umowy

UMOWANR

zawarta w dniu Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ̂Iqskim Oddziatem Wojewodzkim,

reprezentowanym przez:

-  ̂Iqsklego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z sledzibq
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zwanym dale] „Zamawlajqcym''

a

siedzlba: adres: wpisanym do

pod numerem /jezeli dotyczy/, NIP: REGON; wysoko^d kapitatu zakfadowego:

Zt/jezeli dotyczy/,

w Imienlu ktorego dzlata:

-  zwanym daiej „Wykonawcq",

o tre^ci nast^puj^cej:

Przedmiot umowv

3.

4.

§1
1. Przedmlotem umowy jest calodobowa ochrona I zabezpleczenie powierzonych do ochrony

oblektow, w tym budynkow, terenu i mienia nalezqcego do Zamawlaj^cego, znajdujqcych sIq
w lokalizacjach wskazanych w zafqczniku nr 2 do umowy (opis przedmlotu umowy).

2. Usfugl wskazane w ust.l wykonywane b^dg:

a) w formie bezposrednlej ochrony fizycznej stalej oraz doraznej (np. przyjazd grup
Interwencyjnych, utworzenle tymczasowego posterunku) oraz - w przypadku obiektow
Delegatur Slqskiego OW NFZ oraz SOU w Dqbrowie Gorniczej - polegajqcej na stalym dozorze
sygnaiow przesytanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urzqdzenlach
i systemach alarmowych (monitoring) oraz

b) w formie zabezpleczenia technlcznego polegajqcego na eksploataqi, konserwacjl i naprawach
w miejscach zainstalowania elektronicznych urzqdzeh i systemow alarmowych (w tym systemu
telewiqi przemyslowej) sygnallzujqcych zagrozenle chronionych osob I mienia.

UsJugi b^dq wykonywane w sposob opisany w zatqczniku nr 2 do umowy oraz w umowie.
Zamawiaj^cy zastrzega soble prawo wytqczenia z zakresu ninlejszej umowy jednego lub kilku
oblektow w sytuaqi uzasadnionej potrzebami Zamawiaj^cego. Wytqczenie moze nast^pic rowniez
w mniejszym zakresle, w szczegolnoki w stosunku do ustug monitorlngu swiadczonych w danym
obiekcie iub obiektach, b^dz w stosunku do ustug zabezpieczenia technlcznego swiadczonych
w danym obiekcie lub obiektach. Wyt^czenie moze miec rowniez charakter czasowy.
Zamawiajqcy poinformuje WykonawcQ za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

0 zamiarze wyt^czenla danego obiektu/zakresu z umowy ze wskazaniem terminu, od
ktorego wytqczenie obowiqzuje, b^dz ze wskazaniem okresu trwania wyf^czenla czasowego.
Zamawiaj^cy jest zobligowany poinformowac o zamiarze wylqczenia z umowy danego
obiektu/zakresu na co najmnlej 30 dni przed wskazanym terminem wytqczenia. W takich
przypadkach wynagrodzenie Wykonawcy uiegnle odpowiedniemu zmniejszenlu (w oparciu
0 wlasciwe elementy kalkulaqi okreslone w zatqczniku nr 1 do umowy) z uwzgi^dnieniem zasady,
ze stawka za 1 dzieh odpowiada 1/30 ceny brutto za jeden miesiqc.
Dokonanle wyt^czenia zostanie potwierdzone przez Strony pisemnym aneksem do umowy, za
wyjqtkiem wyt^czenia czasowego, gdzle wystarczaj^cym b^dzie pisemne potwierdzenle wytqczenia
przez Strony.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo zmiany miejsca (adresu) chronionego oblektu w ramach
tej samej miejscowosci, z zachowaniem tej samej liczby pracownikow ochrony fizycznej na

1
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poszczegolnych zmlanach oraz z zachowanlem tej samej zasady podzlatu zmlan, chyba,
ze wystqpiq okolicznoki uzasadniaj^ce wyl^czenle przewidziane w ust. 3 niniejszego paragrafu -
w takim przypadku zastosowanie znajdg zasady okreslone w ust. 3. Zamawiajqcy polnformuje

WykonawcQ za posrednlctwem poczty elektronicznej na adres e-mail: o zamlarze
zmlany miejsca (adresu) oblektu ze wskazanlem terminu, od ktorego zmlana winna obowlqzywac.

Zamawlaj^cy jest zobllgowany poinformowac o ninlejszym na co najmnlej 30 dni przed
wskazanym termlnem. Zmlana zostanle potwierdzona przez Strony pisemnym aneksem do

umowy.

5. W okresle reallzacjl umowy Wykonawca zobowlqzuje sl^ zapewnic Zamawlajgcemu dodatkowo, na
jego wniosek, w sumie nie wi^cej niz 500 osobogodzin bezposrednlej ochrony fizycznej
w oblektach Sl^sklego OW NFZ obj^tych umow^ poza ustalonyml godzlnami sprawowania ochrony

fizycznej. Wykorzystanle tych godzin przez Zamawlaj^cego b^dzle fakultatywne i b^dzle zalezafo
od blezqcych potrzeb. Zamawlajqcy kazdorazowo polnformuje Wykonawc^ za posrednlctwem
poczty elektronicznej na adres e-mail: o zamlarze skorzystania z dodatkowych
godzin wskazujqc dat^ I godzin^ rozpocz^cla dodatkowej ochrony fizycznej w danym obiekcle.
Zamawlajgcy w ten sam sposob polnformuje rownlez o dacle I godzinle zakohczenia dodatkowej
ochrony fizycznej. Przez jedn^ osobogodzin^ nale^ rozumiec jedn^ godzin^ (60 minut)
sprawowania ochrony bezposrednlej przez jednego pracownlka ochrony fizycznej.

6. W przypadku skorzystania przez Zamawlajgcego z mozllwokl udzlelenia zamowlenia polegajqcego
na powtorzenlu podobnych usiug (art. 67 ust.l pkt 6 ustawy Prawo zamowleh publicznych),

Wykonawca zobowlqzuje sIq do wykonania tego zamowlenia w oparclu o ceny jednostkowe nie
wyzsze nIz okreslone w ninlejszej umowle.

§2

1. Wykonawca przyjmuje do calodobowej ochrony oblekty, w tym budynki, teren I mienle
Zamawlaj^cego, okreslone w § 1 ust. 1 umowy, a Zamawlajqcy zobowlqzuje sIq do zaptaty
wynagrodzenia za sprawowang ochrony. Ochrona prowadzona b^dzle w sposob ciggiy wedlug
przyj^tych przez Strony - dia kazdego oblektu odr^bnle - Schematow ochrony oblektow
skladaj^cych sIq na zatqcznik nr 2 do umowy, a okreslaj^cych ml^dzy Innyml llczbQ pracownlkow
ochrony w poszczegolnych lokallzacjach oraz zasady podzlalu zmlan.

2. Zamawlajqcy przekaze Wykonawcy protokolarnle przedmiot ochrony w poszczegolnych
lokallzacjach do wykonywania dzlatan b^d^cych przedmlotem ninlejszej umowy. OsobamI
odpowledzlalnyml za przekazanle oblektow ze strony Zamawlajqcego sq: ..., ,

OsobamI upowaznionyml I zobowiqzanyml ze strony Zamawlajqcego do nadzorowania
I  kontroll prawldtowej reallzacjl umowy, w tym do kontaktu z Wykonawcq, s^: ,

, tel , adres e-mail

3. Ze strony Wykonawcy nadzor nad reallzacjq ninlejszej umowy pdnl: , tel adres
e-mail

4. W przypadku pojawlenia sl^ trudnoscl w utrzymanlu porz^dku publlcznego na terenle chronlonym
(grozba zamleszek, demonstracjl, niepokojow spotecznych etc.), Wykonawca zapewnia
wzmocnienle ochrony w postaci podwojenia liczby pracownikow ochrony fizycznej
w poszczegolnych oblektach. ZwiQkszenle liczby pracownlkow ochrony fizycznej nastqpl w clqgu

maksymalnle 150 minut od chwill otrzymania wezwania telefonlcznego (numer telefonu
Wykonawcy: ). Wykonawca utrzyma zwi^kszonq liczby pracownlkow ochrony
fizycznej do chwIII odwolania taklej koniecznokl przez Zamawiajgcego. Zwl^kszenle liczby
pracownlkow ochrony fizycznej moze nastqpic kllkukrotnle, przy czym tgczna diugosc utrzymania
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zwiqkszonej llczby pracownikow we wszystkich chronionych obiektach nie moze przekroczyc

w trakcie obowiqzywania umowy 5 dob.

5. W przypadku powstania szcegolnego zagrozenia przedmiotu ochrony (w danej lokallzacji)
Wykonawca zapewnia udzial arupv interwencvinei w liczbie min. 2 osoby. Czas reakqi grupy

interwencyjnej wynosi maksymalnie 25 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego
(numer telefonu Wykonawcy: ) albo od chwili otrzymania sygnatu o zagrozenlu
z systemu sygnallzacjl wiamania I napadu.

6. Wykonawca oswiadcza, Iz w kazdym z mlast: Blelsko-Blala, Dqbrowa Gornicza, Rybnik;
CzQStochowa, Piekary Slqskle poslada grup^ Interwencyjn^, Wykonawca oswiadcza,
Iz w Katowicach poslada dwie (2) grupy interwencyjne. Wszystkie grupy Interwencyjne pozostajq
w gotowosci w miejscach umozllwlajqcych przyjazd do danego obiektu w ciqgu maksymalnie 25
minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego aibo - w przypadku oblektow Deiegatur
Slqsklego OW NFZ oraz SOU w D^browie Gorniczej - od chwili otrzymania sygnalu o zagrozenlu
z systemu sygnallzacjl wtamania I napadu. Za^cznik nr 4 do umowy stanowi wykaz samochodow
dost^pnych Wykonawcy w celu wykonania umowy.

7. Zarowno o konlecznokl wzmocnienia ochrony (ust. 4), jak i udzlatu grup interwencyjnych (ust. 5)
decyduje Zamawlaj^cy. Nie dotyczy to jednak sytuacji wymagaj^cych natychmlastowego
przyjazdu grupy Interwencyjnej:

1) w przypadku otrzymania sygnalu o zagrozenlu z systemu sygnallzacjl wiamania i napadu,
2) w Innych przypadkach wymagajqcych natychmlastowego reagowania lub gdy kontakt

bezposredni lub teiefonlczny z Zamawiaj^cym jest niemozliwy lub utrudniony.
7a. W toku realizacjl umowy, Zamawlajqcy zastrzega soble prawo do wezwania grupy interwencyjnej

w ceiu sprawdzenia szybkokl reakcjl (tzw. wezwanle probne), a Wykonawca wyraza na niniejsze
zgod^. Zamawiajqcy ma prawo do tzw. probnego wezwania grupy Interwencyjnej w kazdej
lokallzacji obj^tej umowq. Z tytutu tzw. probnego wezwania Wykonawca nie otrzyma zadnego
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowiqzuje siQ i oswiadcza, ze wszyscy pracownlcy ochrony sprawuj^cy ochrony
w obiektach Zamawiajqcego sq wplsani I w trakcie petnego okresu reallzaqi umowy b^dq wpisani
na llstQ kwallflkowanych pracownikow ochrony fizycznej iub odpowlednio na listQ kwalifikowanych
pracownikow zabezpleczenla technlcznego, a pracownlcy ochrony fizycznej bezposrednio
sprawujqcy ochrony nie majq orzeczonej grupy Inwalldzklej, ani stopnia niepeinosprawnosci oraz
nie s^ w trakcie oczeklwania na uzyskanle orzeczenia o grupie Inwalldzklej lub stopniu
niepeinosprawnoki.

9. Wykonawca zobowi^zuje sIq zapewnic wszystkim pracownikom ochrony sprawujqcym ochrony
w obiektach Zamawlajgcego legltymaqe odpowlednio - kwalifikowanych pracownikow ochrony
fizycznej lub kwalifikowanych pracownikow zabezpleczenla technlcznego. Na z^danie ktorejkolwiek
z osob wskazanych w §2 ust. 2 zd.3 kazdy z pracownikow ochrony jest zobowl^zany okazac
waznq legitymacjQ - w zaieznosci od pelnlonych czynnosci; kwallflkowanego pracownlka ochrony
fizycznej lub kwallflkowanego pracownlka zabezpleczenla technlcznego.

10. Wykonawca zobowlgzuje sl^ i oswiadcza, ze osoby kierujqce I nadzorujqce pracownikow ochrony
fizycznej s^ wplsane i w trakcie caiego okresu realizacjl umowy b^dq wpisane na listQ
kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej. Osoby te sq jednoczesnie upowaznione przez
WykonawcQ do nadzorowania prawldlowej realizacjl caiej umowy.

11. Wykonawca zapewnia, ze wszyscy pracownlcy ochrony, tj. ochrony fizycznej oraz zabezpleczenla
technlcznego, poza szkolenlem specjaiistycznym, zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania
przepisow BMP, ochrony przeclwpozarowej oraz ochrony tajemnlcy siuzbowej. Wykonawca
zobowlqzuje sIq I oswiadcza, ze wszyscy pracownlcy ochrony fizycznej wykazuj^ wymagan^
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w zwi^zku z rodzajem wykonywanych przez nich czynnosci sprawnosc psychicznq i fizycznq oraz

spelniajq pozostale wymogi okreslone w warunkach umowy.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dzlalania lub zaniechania pracownlkow ochrony, tj.
ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technlcznego, oraz Innych osob lub podmiotow, z ktorych
pomocq wykonuje umow^. Tym samym Wykonawca zobowiqzuje sl^ do pokrycia wszelklch szkod
powstalych na obszarze chronlonym na skutek dzlatah lub zanlechan wyzej wymlenlonych.
Wykonawca odpowlada za mienie powlerzone do ochrony, odpowlednio zabezpleczone,

znajdujgce sIq na terenie ogrodzonym I oznakowanym. Wykonawca w szczegolnokl odpowlada za

wszelkle szkody powstate po stronie Zamawlajqcego w przypadku przyjazdu grupy interwencyjnej
pozniej niz w terminle wskazanym w §2 ust.5 lub w przypadku zwi^kszenia llczby pracownlkow
ochrony fizycznej pozniej niz w terminle wskazanym w §2 ust.4. Odpowiedzialnosc ta jest

niezalezna od kar umownych nallczanych na podstawie §12 ust.l lit. b i c.

Wykonawca nie odpowlada za mienie pracownlkow NFZ oraz petentow I gorcl placowkl, jak
rowniez za samochody pozostawlone na parkingu. W godzinach pracy mienie pracownikow NFZ

winno znajdowac si^ pod dozorem Ich wfasciciell.

13. Wykonawca powlerzy/nie powlerzy* realizaq^ umowy w czQSCi dotyczgcej

podwykonawcy (firma podwykonawcy) (*zostanie wskazana wfasdwa opcja

zgodnie z ofert^ Wykonawc/ zfozonp w zamowieniu nr 6/us/2017, w tym zgodnie z formularzem

oferty). W trakcle realizacji umowy moze nast^plc zmiana w zakresle podwykonawstwa. Zmiana

nIe moze jednak dotyczyc obj^cia podwykonawstwem usiug wytqczonych z podwykonawstwa,

a wIqc ustug o ktorych mowa w §1 ust.2 pkt 1 umowy. Jezell zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmlotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sIq, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w post^powanlu, Wykonawca jest obowiqzany wykazac Zamawiaj^cemu,

ze proponowany Inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnle speinia je w stopniu nie

mnlejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sl^ w trakcle

post^powanla o udzlelenie zamowlenia (zamowlenle nr 6/us/2017).

Zmiana podwykonawcy wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy.

14. Wykonawca, pracownlcy ochrony, tj. ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technlcznego, a takze
Inne osoby, ktore wyst^pujq po stronie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy sq

zobowlqzane do zachowania w tajemnicy wszelklch Informaqi dotycz^cych Zamawlajqcego, w tym

technlcznych, finansowych, handlowych, prawnych i organlzacyjnych, osobowych uzyskanych

w trakcle reallzaqi umowy niezaleznie od form przekazania tych informacjl oraz Ich zrodta.

Odpowiedzialnosc za naruszenle tego nakazu spoczywa na Wykonawcy.

Ujawnlenie ktorejkolwiek informacjl stanowi^cej tajemnicy uprawnia Zamawiaj^cego do

rozwi^zania umowy I nailczenia Wykonawcy kary umownej w wysokoki okreslonej w §12 ust.l
llt.a umowy.

15. Wykonawca, pracownlcy ochrony oraz Inne osoby, o ktorych mowa w ust. 14, zobowlqzane sg
w termlnie uzgodnionym z p tel ztozyc oswiadczenia o trekl
stanowiqcej zatqcznik nr 3 do umowy.

§2a

1. Wykonawca zobowiqzuje siQ i oswiadcza, ze:

a) wszyscy pracownlcy ochrony, ktorzy b^d^ sprawowac bezposrednl^ ochrony fizycznq, wplsani sq na

llstQ kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej oraz posladajg co najmniej 1-roczne

doswiadczenie w pefnieniu zadah pracownlka ochrony fizycznej;
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b) wszyscy pracownicy ochrony (min. 1), ktorzy kierowac i nadzorowac pracownikow ochrony
fizycznej sprawujqcych bezposredniq ochrony fizycznq, wpisani na listQ pracownikow ochrony
fizycznej oraz posiadajq co najmniej 1-roczne doswiadczenie w pdnleniu zadah pracownlka ochrony
fizycznej;

c) wszyscy pracownicy ochrony (min. 1), ktorzy b^dq sprawowac zabezpieaenie techniczne
polegaj^ce na eksploatacji, konserwaqi 1 naprawach w miejscach zainstalowania, elektronicznych
urzqdzeh i systemow aiarmowych (w tym systemow telewiqi przemystowej) sygnalizujqcych
zagrozenie chronionych osob I mienia, wpisani s^ na iist^ kwalifikowanych pracownikow
zabezpieczenia technicznego oraz posiadajq co najmniej l-roczne doswiadczenie w pefnieniu zadah
pracownika zabezpieczenia technicznego.

2. Wykonawca zobowiqzuje si^ do zabezpieczenia takiej liczby osob w kazdej z trzech ww. kategorii
(ust.l lit.a, b i c), ktora zapewnl reallzaq^ umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy oraz
pozostaiymi wymogami okreslonymi w umowie, a takze zgodnie z obowiqzuj^cyml przepisami
prawa, w szczegolnoki zgodnie z ustawq z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osob i mienia, nie
naruszaj^c przepisow Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy

0 minimalnym wynagrodzeniu za pracQ oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265).
3. Czynnosci w ramach przedmiotowej ustugi ochrony obiektow mozna podziellc na nast^puj^ce:
1) czynnosci polegajqce na ochronie fizycznej bezposredniej stalej i doraznej (np. przyjazd grup

interwencyjnych, utworzenie tymczasowego posterunku) oraz - w przypadku obiektow Delegatur
Slqskiego OW NFZ oraz SOU wDqbrowie Gornlczej - polegajgcej na statym dozorze sygnatow
przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz^dzeniach i systemach
aiarmowych (monitoring);

2) czynnosci polegajgce na kierowaniu i nadzorowaniu pracownikow ochrony fizycznej
sprawuj^cych bezposrednig ochrony fizyczng;

3) czynnosci polegajqce na zabezpieczeniu technianym polegaj^cym na ekspioataqi, konserwacji
i  naprawach w miejscach zainstalowania elektronicznych urzqdzeh i systemow aiarmowych
(w tym systemu teiewiqi przemystowej) sygnalizujqcych zagrozenie chronionych osob i mienia.

»Czynnosci okresione w ust.l pkt 1 winny bye wykonywane przez osoby posiadaj^ce wpis na listQ
kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej oraz co najmniej 1-roczne doswiadczenie w petnleniu
zadah pracownika ochrony fizycznej.

W ramach tej grupy pracownikow ochrony fizycznej osoby, ktore wykonujq bezposrednig ochronq
fizyczn^ statq w poszczegolnych obiektach, wchodzq w sktad grup interwencyjnych dostarczajqcych
i odbieraj^cych klucze do obiektow, a takze dozorujg sygnaty (monitoring), winny bye zatrudniane na
podstawie umowy o pracQ w rozumieniu Kodeksu pracy w catym okresie realizaqi umowy.
Pozostate osoby, y. pracownicy ochrony fizycznej doraznej, a wi^c tworzqcy grupy interwencyjne
w przypadku powstania szczegolnego zagrozenia przedmiotu ochrony, sprawuj^cy ochrony w ramach
wzmocnienia ochrony w postaci podwojenia liczby pracownikow ochrony fizycznej w poszczegolnych
obiektach, a takze sprawuj^cy ochrony w ramach dodatkowych osobogodzin bezposredniej ochrony
fizycznej (do 500 osobogodzin), b^dz grupy Interwencyjne tworzqce tymczasowe posterunki (do 200
roboczogodzin),nie wymagajq zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu Kodeksu pracy.
»Czynnosci okresione w ust.3 pkt 2 winny bye wykonywane przez osobe/osoby (min. 1) posiadajqce
wpis na list^ kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej oraz co najmniej 1-roczne doswiadczenie
w petnleniu zadah pracownika ochrony fizycznej. Osoba/osoby te winny bye zatrudniane na podstawie
umowy 0 prac^ w rozumieniu Kodeksu pracy w catym okresie realizaqi umowy.
»Czynnoki okresione w ust.3 pkt 3 winny bye wykonywane przez osobe/osoby (min. 1) posiadajqce
wpis na listQ kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego oraz co najmniej 1-roczne
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doswiadczenie w pdnieniu zadan pracownika zabezpieczenia technicznego. Osoba/osoby te winny bye
zatrudniane na podstswie umowy o pracQ w rozumieniu Kodeksu pracy w catym okresie realizaqi
umowy.

4. Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaieznoki od tego, czy
dana osoba zatrudniona jest przez WykonawcQ, czy podwykonawca) przedbzy Zamawiaj^cemu
(jednej z osob wskazanych w §2 ust.2 zd.3 umowy) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce
w ramach niniejszej umowy czynnoki, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracQ (ust.3), b^dq zatrudniona na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu
Kodeksu pracy w catym okresie realizaqi umowy. Kompletne oswiadczenie wlnno zawierac rowniez
wykaz osob (imi^ i nazwisko) zatrudnionych na podstawie umowy o pracQ wraz ze wskazaniem
wykonywanych przez te osoby czynnosci. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dokonania
weryfikaql wykazu osob zarowno pod kqtem wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac^
w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod kgtem mozliwosci realizaqi umowy z udziatem osob
w liczbie wynikajqcej z wykazu.

Niezbzenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez WykonawcQ (lub
podwykonawcQ) uprawnia Zamawiajqcego do rozwi^zania umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w §12 ust.l lit.a umowy, jezeli Wykonawca (lub podwykonawca)
pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zbzyt wymaganego kompletnego oswiadczenia.
5. Zamawiajqcy zastrzega sobie nast^pujqce uprawnienia w zakresie kontroli spdniania przez

WykonawcQ wymagati zatrudniania na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu Kodeksu pracy,
dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.4:
a) moziiwosc z^dania zanonlmlzowanych umow o prac^;
b) moziiwosc zqdania zanonlmlzowanych dokumentow potwierdzajqcych opiacanie skbdek na

ubezpieczenie spoieczne i zdrowotne z tytub zatrudnienia na podstawie umowy o pracq (wraz
z informaqq b liczbie odprowadzonych skbdek) w postaci zaswiadczenia wbkiwego oddziab
ZUS iub zanonlmlzowanych dowodow potwierdzajqcych zgbszenie pracownika przez
pracodawcQ do ubezpieczeh;

c) moziiwosc zwrocenia sl^ do Pahstwowej Inspekqi Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli
w przypadku powzi^da w^tpliwoscl co do sposobu zatrudnienia.

6. W stosunku do liczby osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu Kodeksu
pracy, wynikajqcej z wykazu osob, o ktorym mowa w ust.4, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do
biez^cej weryfikaql mozliwosci realizaqi umowy z udziatem osob w podanej liczbie.
Jezeli podana liczba osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu Kodeksu pracy
b^dzie wskazywab na naruszenie powszechnie obowlgzujqcych w tym zakresie regulaqi prawnych,
w szczegolnosci wynikajqcych z przepisow prawa pracy o czasie pracy, Wykonawca - na wniosek
Zamawiajqcego zbzony na pismie - zobowi^zany b^dzie niezwbcznie (w terminie nie dbzszym niz
5 dni od dnia otrzymania wniosku) do odpowiedniego zwi^kszenia pierwotnej liczby osob.
ZwiQkszenie liczby osob poprzez dostosowanie jej do wymogow obowlqzujgcego prawa nie b^dzie
miab przelozenia na zwi^kszenie wynagrodzenia umownego. Niezwi^kszenie liczby osob
w podanym wyzej terminie, uprawnia Zamawiaj^cego do poinformowania Paristwowej Inspekqi
Pracy bqdz Innych wbsciwych podmiotow o istniej^cych naruszeniach przepisow prawa, w tym
prawa pracy.

7. Zmiana osob wskazanych w wykazie osob, o ktorym mowa w ust.4, w toku realizaqi umowy jest

dopuszczalna. DIa swej skutecznosci zmiana b^dzie wymagab jedynie jednostronnego pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy skierowanego do Zamawiajgcego przy zachowaniu wszystkich wymogow
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dotyczqcych pracownikow ochrony okreslonych w ninlejszej umowie, wlqcznie z obowi^zklem

zatrudniania na podstawie umowy o prac^ w rozumieniu Kodeksu pracy.

8. Wykonawca zobowl^zuje si^ do uwzgl^dniania wszelkich wymagan Zamawiaj^cego w zakresle

reallzaqi ninlejszej umowy, w tym w szczegolnokl w zakresle dotycz^cym pracownikow ochrony,
nie wylqczajqc zqdania wymlany pracownika/6w ochrony, tj. ochrony fizycznej lub zabezpleczenia

technicznego, z zachowaniem zasad okreslonych w ust.7.

Szczeaolowe warunki realizadi ochronv — postanowienia ooolne

§3

1. Ochrona mienia w ramach ninlejszej umowy sprawowana b^dzle wedtug postanowleh zafqcznika
nr 2 do umowy, w tym Schematow ochrony oblektow zaakceptowanych przez Zamawlajqcego,

ktore ml^dzy Innymi okreslajq:

1) nadzor nad ruchem osob i pojazdow przybywaj^cych do Zamawlajqcego I opuszczajgcych

chronlony teren, nadzorowanle miejsc parkingowych ze szczegoinym uwzglQdnlenlem miejsc

parkingowych dia osob niepetnosprawnych;

2) wzmozong ochrony I kontrolQ oblektow i pomieszczeh wskazanych przez Zamawiajqcego jako

szczegolnie narazone na wlamanle, utrat^ lub zniszczenie;

3) patrolowanie terenow obj^tych ochrony;

4) obowl^zek natychmlastowego Informowania Zamawiajqcego (jednej z osob wskazanych w §2

ust. 2 zd.3 umowy i/iub osoby odrqbnie wskazane przez Zamawiajqcego) o zagrozenlu

pozarowym, zagrozenlu awaryjnym ciggow energetycznych, wodoclggowych I cleptownlczych

oraz Innych majqcych wpfyw na stan bezpleczehstwa przedmlotu ochrony;
5) obowlqzek natychmlastowego Informowania Zamawiaj^cego (jednej z osob wskazanych w §2

ust. 2 zd.3 umowy i/lub osoby odr^bnie wskazane przez Zamawlajqcego) o dostrzezonych

nieprawldfowosciach I ujawnlonych probach uszkodzenia lub zaboru mienia I zapobleganle tym

zdarzenlom;

6) utrzymywanle kontaktu oraz powladamlanie w przypadku powstania okreslonego zagrozenia

sfuzb Pollqi, Strazy Pozarnej, Strazy MIejsklej, Pogotowla Ratunkowego, Pogotowla

Energetycznego i w mlar^ potrzeby Innych publlcznych siuzb porz^dkowo-ratownlczych;

7) pozostate obowl^zkl I uprawnienia Wykonawcy.

2. W przypadku powstania taklego obowlqzku, umowa ninlejsza b^dzle reallzowana w oparclu o plan

ochrony uzgodniony z wtasclwym terytorlalnle dIa Zamawlajqcego Komendantem Wojewodzkim

Pollqi.

3. Szczegofowe zasady wykonywania ochrony, w tym zasady stosowania przymusu bezposrednlego,

okreslajq przeplsy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronle osob I mienia oraz przeplsy
wykonawcze do tej ustawy. Wykonawca zobowlqzuje sl^ wykonywac umow^ zgodnle

z obowlqzujqcym prawem.

4. Wykonawca zobowlqzuje si^, ze podczas reallzacji umowy wszyscy pracownicy ochrony b^d^

wyposazeni we wiasne srodkl ̂ cznoscl, w tym komunlkaqi na zewn^trz (np. telefony komorkowe

lub Inne).

5. W przypadku budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowlcach Wykonawca sposrod pracownikow

kazdej zmlany wyznaczy „koordynatora zmlany". Do obowlqzkow koordynatora nalezec b^d^
blezqce kontakty z Zamawlaj^cym, koordynowanle dzlalah I nadzor nad pracownlkaml zmlany.

Koordynator odpowlada za blez^ce prowadzenle ksl^zki raportow. W chwill rozpocz^cla zmlany

nazwisko koordynatora musi zostac wpisane do kslqzkl raportow. Zamawlajgcy musi mlec
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mozliwosc kontaktu z Koordynatorem nieprzerwanie pr^ez okres catej zmiany (np. przy pomocy
telefonu komorkowego).

§4

1. W ramach ninlejszej umowy Zamawlajqcy zobowlgzuje si^ do:

1) zapoznania wskazanych pi^edstawicieli Wykonawcy ze specyfikq ochrony obiektow
I szczegoiowym przedmiotem ochrony,

2) przygotowania i zapoznania Wykonawcy z obowiqzujqcyml drukami przepustek, Identyfikatorow,
listdw przewozowych i innych dokumentow podlegajqcych sprawdzeniu w zwiqzku z realizaqq
umowy,

3) w stosunku do obiektow, w ktorych odbywato sIq b^dzie monltorowanle - sporzqdzenia karty
oblektu,

4) dostarczenia I aktuallzowania listy osob, ktore nalezy zawladomic o wyst^pienlu zdarzeh
nadzwyczajnych oraz listy osob uprawnlonych do przebywania na terenle chronlonym
po godzinach pracy.

2. Zamawlajqcy ma prawo :

1) dokonywania kontroli jakosci stuzby ochrony przez uprawnionych przedstawiclell;
2) z^dania wymiany pracownikow Wykonawcy, w przypadku niewtakiwego wykonywania

umowy;

3) wydawania pracownikom Wykonawcy wykonujqcym bezposrednio ochrony fizyczn^,
doraznych poleceh o charakterze porz^dkowym (np. pomoc w wejsclu do budynku osobom
niepeinosprawnym, pomoc w obsludze windy dia osob niepeinosprawnych w budynku przy
ul. Kossutha 13 w Katowicach, odsnlezanle wejsc do budynkow wszystkich ochranianych
obiektow).

3. Zamawiajqcy w zaieznosci od faktycznych mozliwosc! danego oblektu zapewni na potrzeby
reallzaqi ninlejszej umowy pomleszczenia socjalne lub wydzlelone cz^sci pomleszczeh -
wartownlQ, niezb^dne dIa pracownikow ochrony fizycznej dokonuj^cych bezposrednio
cabdobowej ochrony. Zwl^zane z wykorzystaniem wartowni koszty zuzycia energil elektrycznej,
clepta, wody pokrywa Zamawlajqcy. Zamawiajqcy zapewni pracownikom ochrony jedynle
wewn^trzng komunikacj^ telefonlczn^ za posrednlctwem telefonow staqonarnych, bez mozllwosci
korzystania z linil zewn^trznych Zamawlajqcego.

W przypadku naruszenia przez pracownikow Wykonawcy zakazu korzystania z llnll zewn^tiznych
lub braku mozllwosci ustalenia osoby prowadzqcej dang rozmowQ telefoniczn^, Zamawlaj^cy ma
prawo do domagania sIq zwrotu kosztow takiej rozmowy od Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowl^zuje sIq utrzymywac przekazane mu wartownle w nalezytym stanle,
zapewnlaj^c swoim pracownikom i odpowladaj^c za wtasciwe warunki sanitarne, a po rozwigzanlu
ninlejszej umowy niezwiocznie je oproznic.

Szczeaotowe warunki realizacli ochronv — monltorowanle

§5

1. Ustugi dozoru sygnafow przetwarzanych w systemach alarmowych (monitoring) polegajg na
przyjmowaniu I clggtej rejestraql przez Wykonawcy sygnafow pochodzqcych z systemu
sygnallzaqi wfamania I napadu (w skrocie: SSWIN), b^d^cym na wyposazenlu obiektow
Zamawlajqcego (Delegatury Sigskiego OW NFZ I SOU):

1) w dni robocze w godz. od 19.00 do 7.00 oraz
2) w dni woine od pracy przez cafg dobQ.
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2. Monltorowaniu podlegajq obiekty wskazane w zal^czniku nr 2 do umowy, w ktorym uregulowano
rowniez sposob przekazywania kluczy do obiektu.

3. Monltorowaniu podlegaj^ sygnaly zagrozenia wtamania I napadu.

4. Przekazywanie sygnalow reallzowane b^dzie poprzez linle telefonlczne. Wykonawca ma
mozliwosc zamontowania na wlasny koszt urzqdzen transmlsjl sygnalow. 0 zamiarze

zamontowania urzqdzen transmlsjl sygnalow Wykonawca winien powladomic niezwtocznie
Zamawlajqcego oraz dokonac z Zamawiaj^cym nlezb^dnych w tym zakresie uzgodnleh.

5. Wszystkle sygnaly pochodzqce z systemow sygnailzacji wlamania i napadu kazdego

z obiektow Wykonawca traktuje jako sygnaly rzeczywiste.

6. Przed rozpocz^ciem swiadczenia usiug monltorowania w danym obiekcle Strony dokonaj^

uzgodnleh sporzqdzonych w formie karty obiektu, ktora obowl^zuje Strony I zawlera m.in. wykaz
osob, numery telefonow I hasia sluzqce realizacjl niniejszego zakresu umowy. Kazda ze Stron
zobowlgzana jest do natychmlastowego powiadomlenia druglej Strony w formie pisemnej,
0 wszelklch zmlanach dotycz^cych uzgodnleh przyj^tych w karcle obiektu.

7. Zamawlajqcy zapewnia Wykonawcy mozliwosc kontroll zabezpleczeh mechanlcznych

1 budowlanych danego obiektu poprzez udost^pnlenle kluczy do furtek, bram, plwnic etc.
8. Wykonawca jest zobowlqzany do sprawdzania na blez^co poprawnosci dzlalanla danego SSWIN

oraz do zapewnlenla blez^cej sprawnosci technlczno-eksploatacyjnej SSWIN w calym okresle

trwania umowy.

9. Przez dni wolne od pracy nalezy rozumlec soboty oraz dni wolne od pracy wprowadzone ustawq

z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z dnia 19 stycznia 1951 r. z pozn.
zm.). Pozostate dni s^ dniami roboczyml.

§6

1. Po otrzymanlu z danego SSWIN sygnalu o zagrozenlu Wykonawca niezwiocznie wysyla do obiektu

Zamawlajqcego grupq interwencyjng, ktora dokonuje oceny realnego zagrozenia. W przypadku

stwierdzenia zagrozenia, usilowania lub dokonania przest^pstwa grupa Interwencyjna podejmuje

czynnosci obronne, ktore w szczegolnosci przewldujq llkwldacj^ zagrozeh, ogranlczenle szkod
oraz zabezpleczenle osob 1 mienia Zamawlaj^cego.

2. Wykonawca zobowlqzuje s\q do niezwiocznego telefonlcznego powiadomlenia osob wskazanych

przez Zamawlaj^cego w karcle obiektu o wszelklch odebranych sygnalach zagrozeh,
a Zamawlajqcy zapewnia niezwioczne przybycle tych osob lub osoby w celu dokonania oceny

zagrozenia.

3. Natychmiast po przybyclu grupy Interwencyjnej na miejsce dokonuje ona oceny zagrozeh oraz

podejmuje stosowne dzlalanie:

1) w przypadku stwierdzenia bezposrednio w monltorowanym obiekcle, po dokonanlu przez grupq

Interwencyjnq stosownych czynnosci sprawdzajqcych, Iz nast^pllo zagrozenle, usitowanle lub

dokonanie przest^pstwa, grupa interwencyjna podejmuje czynnosci obronne, w szczegolnosci

maj^ce na celu IlkwIdacjQ zagrozeh oraz wyellmlnowanle lub ogranlczenle mozllwoki wyst^plenla
szkod, a takze zabezpleczenle osob I mIenIa Zamawlaj^cego; w taklej sytuaqi od momentu

przybycia grupy Interwencyjnej na miejsce az do uptywu jednej godziny swiadczenia ustug

ochrony, ochrona nast^pi bez dodatkowych opiat. Po uplywie jednej godziny od przybycia grupy

Interwencyjnej Wykonawca b^dzle zobowl^zany zorganlzowac posterunek zapewniajqcy wtaklwq
ochrony danego obiektu, az do odwotania go przez osoby wskazane w karcle obiektu, albo do

czasu, gdy przyb^dq pracownlcy lub pracownik dzlennej zmlany; o podj^tych czynnosclach

Wykonawca niezwiocznie Informuje telefonicznie osoby wskazane w karcle obiektu. Zaptata

za utrzymanle posterunku nast^pl kazdorazowo wedlug ceny jednostkowej wskazanej
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w pkt II zaiqcznika nr 1 do umowy, przyj^tej dia maksymalnle 200 roboczogodzln ochrony. Przez

jednq roboczogodzinq nalezy rozumiec jednq godzInQ (60 minut) pracy grupy interwencyjnej.

2) w przypadku stwierdzenia braku zagrozenia Wykonawca informuje o tym osoby wskazane
w karcie oblektu oraz stosownie do decyzji podj^tej przez te osoby - zorganizuje bez

dodatkowych op}at posterunek na okres jednej godzlny na zasadach okreslonych w pkt 1 lub

wycofa grupQ interwencyjnq.

4. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z osobami, o ktorych mowa w ust. 2, decyzji

0 dalszym post^powaniu w sytuacji opisanej w ust. 3 pkt 2 podejmuje Wykonawca, podejmujqc

do skutku proby kontaktu wobec ww. osob.

5. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawca zagrozenia, usitowania lub dokonania przest^pstwa

z tytulu realizacji niniejszej umowy, stosownie do okolicznosd Wykonawca podejmuje decyzjQ

0 powiadomieniu Policji, Pahstwowej Strazy Pozarnej, Strazy MIejskiej, Pogotowia Ratunkowego,
Pogotowia Energetycznego lub innych sluzb oraz uczestnlczy w prowadzonych przez ich
pracownikow czynnokiach.

6. Kazdy pracownik ochrony winlen posiadac indywidualny kod dostQpu do SSWIN. Kazdorazowa

zmiana/wymiana pracownlka ochrony dokonana w toku realizaqi niniejszej umowy wymaga

natychmiastowego wykasowania przyplsanego pracownlkowi indywidualnego kodu dost^pu.

W przypadku konlecznosci zmiany kodow, b^dzie ona dokonywana na koszt Wykonawcy bez

wzgl^du na cz^stotliwosc zmian. Po zakohczeniu umowy Wykonawca zobowi^zuje sl^ przywrdcic

fabryczne kody serwisowe oraz kody administratora, co winno zostac potwierdzone przez Strony

odr^bnym protokolem.

Kody dost^pu do SSWiN b^d^ posiadac rowniez pracownlcy Delegatur SIgskiego OW NFZ oraz

SOU w Dqbrowie Gorniczej wyznaczeni przez Zamawiajqcego.

Szczeoolowe warunki realizacii ochronv - zabezpieczenie techniczne

§7

1. W ramach zabezpieczenia technlcznego SSWiN Wykonawca zobowi^zuje sIq zapewnic

konserwaq^ i naprawy urzqdzeh i systemow SSWiN sygnalizujgcych zagrozenle chronlonych osob

i mienia w miejscach Ich zainstalowania, oraz zapewnic biezqcq sprawnosc technlczno -

eksploatacyjng SSWIN w calym okresie realizaqi umowy. Niniejsze zobowiqzuje Wykonawcy do

stalego nadzoru nad prawidbwg pracq systemow.

2. Zabezpieczenie techniczne Wykonawca zobowiqzuje sIq wykonywac zgodnie z zakresem i na

warunkach wskazanych w zal^czniku nr 2 do umowy,

3. Wykonawca zobowlqzuje siQ do zachowania nastQpuj^cego czasu naprawy SSWiN: w ci^gu 4

godzin liczqc od chwili otrzymania zgtoszenia przekazanego telefonicznie pod numer Wykonawcy,
a nastQpnie potwierdzonego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy,

bqdz liczqc od chwIli powzi^cia przez Wykonawcy wiadomosci o awarii lub innej nieprawldbwosci

w funkqonowanlu SSWiN.

4. W sytuaqi, gdyby Wykonawca przewldywal, iz czas trwania naprawy przekroczy 4 godzlny

obowi^zany jest niezwiocznie poinformowac o niniejszym Zamawiaj^cego, za posrednictwem

poczty elektronicznej na adres e-mail z podaniem przyczyny wydbzenia terminu oraz

okresleniem faktycznego terminu zakohczenia naprawy. W takiej sytuaq'l Wykonawca obowiqzany
jest niezwiocznie dostarczyc Zamawlajqcemu na swoj koszt, do czasu zakohczenia naprawy
urzqdzenie zastQpcze o takich samych lub iepszych parametrach technicznych od urzgdzenia

naprawianego. W niniejszym przypadku postanowlerjie §12 ust. 1 lit. j) umowy zostaje wytqczone
- zastosowanle znajdzie zas § 12 ust. 1 lit. k) umo\
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§8

1. W ramach zabezpieczenia technicznego Wykonawca zapewnl konserwacjQ oraz naprawy catoki

systemow telewizjl przemyslowej (w skrocie zwanych CCTV). Wykonawca zapewnl blezqc^
sprawnosc technlczno - eksploatacyjn^ CCTV, co zobowlqzuje Wykonawca do stafego nadzoru
nad prawidlowg pracq CCTV:

- w zakresie A przez caly okres reallzaqi umowy, zas
- w zakresie B w okresle od dnia 22.01.2018 do dnia zakohczenia calej umowy (godz.8.00).

2. Zabezpleczenle technlczne Wykonawca zobowlqzuje sIq wykonywac zgodnle z zakresem I na

warunkach wskazanych w zat^cznlku nr 2 do umowy.
3. Wykonawca zobowl^zuje sIq do zachowania nast^pujqcego czasu naprawy systemow CCTV

zarowno w zakresie A, jak i w zakresie B: w clqgu 8 godzin llczqc od chwili otrzymania zgioszenia

przekazanego telefonicznie pod numer Wykonawcy, a nast^pnle potwierdzonego za
posrednictwem poczty elektronlcznej na adres e-mall Wykonawcy, b^dz liczgc od chwill powzl^cla
przez WykonawcQ wladomokl o awarll lub Innej nleprawidlowoscl w funkcjonowanlu CCTV.

4. W sytuaqi, gdyby Wykonawca przewldywat, Iz czas trwania naprawy przekroczy 8 godzin

obowlqzany jest niezwtocznie polnformowac o ninlejszym Zamawlajqcego, za posrednictwem
poczty elektronlcznej na adres e-mall z podanlem przyczyny wydluzenia terminu oraz
okreslenlem faktycznego terminu zakohczenia naprawy. W taklej sytuaqi Wykonawca obowlqzany
jest niezwlocznle dostarczyc Zamawlajgcemu na swoj koszt, do czasu zakohczenia naprawy
urz^dzenle zastQpcze o taklch samych lub lepszych parametrach technlcznych od urz^dzenia

naprawlanego. W ninlejszym przypadku postanowlenle §12 ust. 1 lit. j) umowy zostaje wyt^czone
- zastosowanle znajdzle zas § 12 ust. 1 lit. k) umowy.

Osobv wskazane do kontaktow w zakresie zwiazanvm z SSWiN oraz CCTV

§9

1. W przypadku wyst^plenla jaklejkolwiek nieprawldlowokl, w tym awarll lub braku ktorejkolwlek
z wymaganych funkqi SSWIN lub CCTV, Wykonawca podejmuje konleczne dzlatania Informujgc

niezwlocznle osobQ wyznaczonq do kontaktow w sprawach zwl^zanych z SSWIN oraz CCTV, tj.

P  lub p , telefonicznie na numer: lub za

posrednictwem poczty elektronlcznej na adres e-mall:

2. Oswiadczenle/a o przeszkolenlu pracownlkow ochrony oblektow Delegatur Sl^sklego OW NFZ

oraz SOU w D^browle Gornlczej w zakresie zbrojenia alarmu Wykonawca winlen zlo^c na rqce
jednej z osob wskazanych w ust.l.

Wvmaaania podmiotowe

§ 10

1.

2.

Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do prowadzenia dzlalalnokl gospodarczej w zakresie
usiug ochrony osob I mienia na podstawie koncesjl z dnia nr wydanej
przez

Wykonawca oswiadcza, Iz jest ubezpleczony od odpowledzlalnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzlalalnosci zwiqzanej z przedmlotem umowy (ochrona osob I mIenIa) na podstawie:

na sum^ gwarancyjnq zl. Dokument potwierdzajgcy ubezpieczenle

od odpowledzlalnosci cywilnej jest wazny do dnia Wykonawca zobowlqzuje

sIq do posladania ubezpleczenia od odpowledzlalnokl cywilnej w ww. zakresie przez caly okres
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obowi^zywania ninlejszej umowy na sum^ gwarancyjng nie nizsz^ niz 1.000.000,00 ztotych i do
niezwiocznego dostarczenia Zamawiaj^cemu kopii dokumentu ubezpieczenia.

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczqcych ubezpieczenia, Wykonawca zobowlqzuje sIq
poinformowac o tym niezwfocznie Zamawlajqcego na pismle.

§11

Wvnaarodzenie

1. Cafkowite wynagrodzenie brutto z tytulu wykonywania ninlejszej umowy wynosi: z\
(slownie: ztotych brutto), w tym podatek VAT w wysokoki 23%, zgodnie
z kalkulacj^ cenow^ stanowi^c^ zat^cznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie cafkowite, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwiqzane

z realizaqq ninlejszej umowy, w tym optaty, podatki i naleznoki wynikajqce z obowi^zujqcych
przepisow prawa, koszty udziatu grup interwencyjnych, odbioru 1 przekazywania kluczy
w obiektach Delegatur Sl^skiego OW NFZ oraz w SOU w D^browle Gornlczej, utrzymania

posterunku w okresie jednej godziny od przybycia grupy interwencyjnej, koszty podwojenia llczby

pracownikow ochrony w sytuacjach opisanych w umowie, koszty zabezpieczenia technicznego

w petnym zakresie opisanym w umowie, koszt dodatkowych 500 osobogodzin (§1 ust. 5), koszt

200 roboczogodzin ochrony (§6 ust. 3 pkt 1).

2a. Kwota wynagrodzenia catkowitego, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje takze wydatki na zakup

I dostawQ materiatow eksploatacyjnych, a takze cz^sci zamiennych nlezb^dnych do wykonania

czynnosci naprawy SSWiN i CCTV oraz nowej baterii w ramach konserwaqi SSWIN, jezell

wystqpl^ takie potrzeby w trakcie reallzaqi umowy. Wydatki z powyzszego tytulu nie mogq

przekroczyc w sumie 10.000,00 ziotych brutto.

3. Zaptata wynagrodzenia z tvtulu ochronv fizvcznei b^dzie nast^powala miesl^cznie z dotu

w formie polecenia przeiewu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT,

w termlnie do 30 dni licz^c od dnia wplywu prawidlowo wystawlonej faktury VAT do sledzlby

Siqskiego OW NFZ, na podstawie pisemnego potwierdzenia przez jedn^ z osob wskazanych

w ust.l2 zd. 1 prawldlowej reallzaqi umowy w danym miesiqcu. Platnosc miesi^czna obejmowala

b^dzie wynagrodzenie za czynnosci wskazane w pkt I zaiqcznika nr 1 do umowy.

4. Strony zgodnie przyjmujg, Iz w zakresie wskazanym w ust.3 okresem rozllczenlowym b^dzie

mieslqc kalendarzowy. W sytuaqi, gdy faktura za pierwszy lub ostatni okres rozllczeniowy b^dzle
dotyczyla niepelnego mieslqca kalendarzowego, obllczenle naleznosci za okres swiadczenia usiugl

w niepelnym mlesl^cu kalendarzowym nast^pi z uwzgl^dnlenlem zasady, ze stawka za 1 dzleh

odpowlada 1/30 ceny brutto za jeden mieslqc (tj. ceny brutto z pkt I, poz. 8 tabeli RAZEM
zal^cznlka nr 1 do umowy).

5. Zaplata wynagrodzenia z tvtulu usIuqI zabezpieczenia techniczneoo SSWIN nast^powala b^dzie

z dolu w formie polecenia przeiewu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT,

w termlnie do 30 dni llczqc od dnia wplywu prawidlowo wystawlonej faktury VAT do sledzlby

Sl^skiego OW NFZ, na podstawie pisemnego potwierdzenia przez osob^ wskazanq w ust.l2 zd. 2

prawldlowej reallzaqi umowy w zakresie zabezpieczenia technicznego SSWIN. Strony zgodnie

przyjmujq, Iz okresem rozllczenlowym dia zabezpieczenia technicznego SSWIN b^d^ okresy

3-mleslqczne. Na fakturze zostanq uwzgl^dnlone rownlez wydatki, o ktorych mowa w ust. 2a,

jezell wyst^pl taka sytuaqa.

6. Zaplata wynagrodzenia z tvtulu usIuqI zabezpieczenia techniczneoo CCTV (pkt 10 zakres A

zaiacznika nr 1 do umowy'^ nastQpowala b^dzle z dolu w formie polecenia przeiewu, na rachunek

12
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bankowy Wykonawcy podany na faktut7e VAT, w terminie do 30 dni liczqc od dnia wplywu
prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby Slqskiego OW NFZ, na podstawie pisemnego
potwierdzenia przez osob^ wskazan^ w ust.l2 zd. 2 prawidlowej realizacji umowy w powyzszym
zakresie. Strony zgodnie przyjmujq, iz okresem rozliczeniowym b^dq okresy 6-miesi^czne. Na
fakturze zostanq uwzgl^dnione rowniez wydatki, o ktorych mowa w ust. 2a, jezeli wystqpi taka
sytuacja.

7. Zaplata wynagrodzenia z tytutu ustuoi zabezpieczenia techniczneoo CCTV fokt 10 zakres B
zatqcznika nr 1 do umowv^ nastqpi jednorazowo z dotu w formie polecenia przelewu, na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni liczqc od dnia wpiywu
prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby Sigskiego OW NFZ, na podstawie pisemnego
potwierdzenia przez osobQ wskazan^ w ust.12 zd. 2 prawidlowego zreaiizowania umowy
w powyzszym zakresie. Na fakturze zostan^ uwzgl^dnione rowniez wydatki, o ktorych mowa
w ust. 2a, jezeil wyst^pi taka sytuacja.

8. Zaplata wynagrodzenia za utrzymanie posterunku w przypadku otrzymania sygnatu o zagrozeniu
z systemu sygnalizaqi wtamania i napadu nast^powata b^dzie z doiu w formie polecenia
przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni llczqc
od dnia wpfywu prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Slqskiego OW NFZ, na
podstawie pisemnego potwierdzenia przez jedng z osob wskazanych w ust.12 zd.l prawidlowej
realizacji umowy w danym przypadku, na podstawie faktycznej liczby wykorzystanych
roboczogodzln. Strony zgodnie przyjmuj^, iz platnoki z powyzszego tytulu b^dq rozliczane
mIeslQcznie (miesiqc kalendarzowy).

9. Zaplata wynagrodzenia z tvtulu wykorzvstania dodatkowvch osobooodzin ochrony fizycznej,
0 ktorych mowa w § 1 ust. 5 umowy, nast^powala bqdzie z dolu w formie polecenia przelewu, na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni licz^c od dnia
wplywu prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Si^skiego OW NFZ, na podstawie
pisemnego potwierdzenia przez jednq z osob wskazanych w ust.12 zd. 1 prawidlowej realizacji
umowy w tym zakresie, w oparciu o faktycznq liczby wykorzystanych osobogodzln. Strony
zgodnie przyjmujq, iz platnoki z tytulu wykorzystanych osobogodzln b^dq rozliczane mlesi^cznie
(mieslqc kalendarzowy).

10. Wynagrodzenia brutto wskazane w ust.l jest wynagrodzeniem maksymalnym. Suma platnosci
wynikajqcych z faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc
calkowitego wynagrodzenia brutto umowy, moze jednak bye od niego nizsza.

11. Na fakturze VAT nalezy wpisac nast^puj^ce dane nabywcy: Narodowy Fundusz Zdrowia
z siedzibq w Warszawie ui. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 1070001057. Odbiorcq
1  platnikiem faktur VAT jest Si^ski Oddzlal Wojewodzki NFZ z siedziby w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

12. Osobq upowaznion^ ze strony Zamawiajgcego do podpisywania potwierdzeh prawidlowej
realizacji umowy, o ktorych mowa w niniejszej umowie, z zastrzezeniem zdania drugiego, do
podpisania protokolu kohcowego, a takze do potwierdzenia wyt^czenia czasowego, o ktorym
mowa w §1 ust. 3 umowy, jest p iub p Osob^ upowazniona
ze strony Zamawiajqcego do podpisywania potwierdzeii prawidlowej realizacji umowy w zakresie
zabezpieczenia technicznego oraz protokolu, o ktorym mowa w §6 ust. 6 umowy, jest

P

13. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia,
iiczone od dnia nast^pnego, po dniu w ktorym zaplata miala bye dokonana.

14. Za dzieh zaplaty Strony uznajq dzieh obciqzenia rachunku bankowego Zamawiaj^cego.
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15. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajqcych z niniejszej umowy przez Wykonawc^ na osobQ trzeciq

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego pod rygorem niewaznoki.
16. W przypadku ustawowej zmlany stawki podatku VAT w okresie realizacjl niniejszej umowy,

do cen netto wskazanych w za^cznlku nr 1, zostanle doliczona stawka podatku VAT

obowl^zujqc^ na skutek wprowadzonej zmlany.

Jezell zmiana stawki podatku VAT b^dzie oznaczate zwi^kszenle wynagrodzenia calkowltego brutto

umowy albo - w sytuaqi, gdy podatek VAT zgodnle z obowiqzujqcyml przepisami obowiqzany b^dzie

odprowadzac Zamawlajqcy - zwi^kszenle wydatku brutto po stronle Zamawlaj^cego, Zamawlajqq^
zastrzega sobie prawo skrocenia terminu realizacjl umowy w przypadku nie posladania stosownego

zabezpleczenia w srodkach flnansowych. W taklej sytuaqi termin realizaqi umowy zakohczy sIq
z dniem, w ktorym suma ponieslonych przez Zamawlaj^cego wydatkow brutto osiggnle lub zbllzy sl^
do wysokoki ceny oferty netto Wykonawcy powi^kszonej o podatek VAT w wysokoki obowi^zujqcej

w dniu ztozenia oferty w zamowleniu nr 6/us/2017.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwenqami w postaci zmlany wynagrodzenia l/lub skrocenia
terminu realizaqi umowy zostanie wprowadzona do umowy w formle pisemnej, w drodze aneksu do
umowy, ze wskazaniem dnia wejkia w zycie zmlany stawki podatku VAT.
17. Protokoly i potwierdzenia, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zobowlqzuje sIq przygotowac

Wykonawca.

18. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie calkowite umowy okreslone w §11 ust.l umowy,
nIe narusza przeplsow ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minlmalnym

wynagrodzeniu za pracQ oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265).

§12

Karv umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiqzuje sIq zaplacic

Zamawiajqcemu kar^ umown^:
a) w wysokoki 10 % calkowitego wynagrodzenia brutto umowy (§11 ust.l) - jezell Zamawlaj^cy

rozwl^ze umow^ z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie lub w §2 ust.l4 lub §2a

ust.4 lub §14 ust.3 lit.b umowy, a takze z powodu nieprzyst^pienia Wykonawcy do realizaqi
umowy w termlnie, o ktorym mowa w §14 ust.l zd.l umowy;

b) w wysokosci 300,00 zt za kazde rozpocz^te 15 minut opoznienia w podwojenlu llczby
pracownlkow ochrony w danym oblekcle w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.4 umowy;

c) w wysokosci 300,00 zl za kazde rozpoczQte 10 minut opoznienia w przybyciu grupy
interwencyjnej w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.5 umowy (dotyczy rownlez

opoznienia w przypadku tzw. wezwania probnego, o ktorym mowa w §2 ust.7a umowy);
d) w wysokokl 500,00 zt za kazdg godzln^ niepelnienia ochrony w pelnym sktedzle osobowym

w danym oblekcle, lecz nie wl^cej niz 10% calkowitego wynagrodzenia brutto umowy;

utrzymywanie sIq taklej sytuaqi przez okres dtuzszy nIz 24 godziny uprawnia Zamawlajqcego do

skorzystania z prawa do rozwi^zanla umowy i dodatkowo nallczenia Wykonawcy kary
w wysokoki okreslonej w ust. 1 llt.a niniejszego paragrafu;

e) w wysokokl 0,5% calkowltego wynagrodzenia brutto umowy (§11 ust.l) za kazdq godziny
pozostawlenia obiektu bez ochrony, lecz nIe wi^cej nIz 10% caikowltego wynagrodzenia brutto

umowy; utrzymywanie sIq taklej sytuaqi przez okres dJuzszy niz 24 godziny daje

Zamawlaj^cemu prawo obciqzenia Wykonawcy biezgcymi kosztaml ochrony, uprawnia

Zamawlajqcego do skorzystania z prawa do rozwigzania umowy I dodatkowo nallczenia

Wykonawcy kary w wysokosci okreslonej w ust. 1 llt.a niniejszego paragrafu;
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f) w wysokokl 500,00 zl za kazdy przypadek nieprzekazania albo nieodebrania przez grupQ

Interwencyjng kluczy do obiektu (dot. Delegatur Slqskiego OW NFZ oraz SOU w D^browle

Gorniczej) w sposob opisany w zafqczniku nr 2 do umowy; wyst^pienie taklej sytuaqi co

najmniej trzykrotnie uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z prawa do rozwiqzania

umowy I dodatkowo naliczenia Wykonawcy kary w wysokosci okreslonej w ust.l lit.a

niniejszego paragrafu;

g) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcy dokumentu ubezpieczenta od

odpowledzialnosci cywilnej (§10 ust. 2) w termlnie wyznaczonym przez Zamawlajqcego,
Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy I naliczenia

Wykonawcy kary w wysokosci okresionej w ust.l lit.a niniejszego paragrafu;
h) w wysokosci 1% catkowltego wynagrodzenia brutto umowy (§11 ust.l) w przypadku

wyrzqdzenia szkody przez pracownika ochrony lub przez inne osoby, o ktorych mowa w §2 ust.
12, a takze przez osoby trzecie na skutek dziatan lub zaniechan pracownika ochrony;

i) w wysokoki 200,00 zl za kazdy przypadek niewykonania - z czQstotliwokiq okreslonq
w zal^aniku nr 2 do umowy - ktorejkolwiek z czynnoki konserwaqi SSWiN lub CCTV;

j) w wysokoki 25,00 zl za kazdq godzin^ opoznienia w dokonaniu naprawy SSWIN lub CCTV
w stosunku do terminu naprawy okreslonego odpowiednio w §7 ust.3 lub w §8 ust.3 umowy;

k) w wysokoki 25,00 zl za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu zakohczenia naprawy
okreslonego na podstawie odpowiednio w §7 ust.4 lub w §8 ust.4 umowy;

I) w wysokosci 100,00 zl za kazdy stwierdzony dzieh postuglwania sIq przez Wykonawcy przy

realizaqi umowy podwykonawc^ lub podwykonawcami innymi niz wskazani w niniejszej umowie
(§ 2 ust.l3), stwierdzone przez Zamawiaj^cego w toku kontroli realizacji umowy;

m) w wysokosci 1.000,00 zl za kazdy dzieh niezatrudniania w oparciu o umowQ o prac^ osoby
wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych niniejsza umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy 0 pracQ w rozumieniu Kodeksu pracy.

2. Zamawiajgcemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do wysokoki
rzeczywiscie poniesionej szkody w przypadku, gdy zastrzezona kara umowna nie pokrywa
zaistnialej szkody.

3. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor^czenla Stronie wezwania do

zaplaty. W razie opoznienia z zaplaty kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zqdac odsetek ustawowych za kazdy dzieh opoznienia. W razie opoznienia

w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze potrgcic naleznq mu kar^, jak rowniez nalezne mu odsetki od
kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jakq ma on w stosunku do Zamawiajqcego (w tym
w szczegoinokl z wynagrodzenia).

4. Sankqa w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wystqpienia okolianosci 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 uliczne, o lie mialy wplyw na wykonanie umowy. '
. W takim przypadku, o okollcznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowiqzany jest niezwiocznie poinformowac Zamawlajqcego na pismie oraz

uzyskac pisemne stanowisko Zamawiajqcego co do kwalifikaq! zdarzenia, na jakie powoluje si^
Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.
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ZabezDieczenie nalezvteoo wvkonania umowv

1.

§13

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% cafkowitego
wynagrodzenia umowy (ceny oferty), tj.: zl (siownie: ....zlotych), w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieaenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ciqgfosci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokoki. 0 zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest
poinformowac Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

3. Zwrot 1 roziiaenle zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art.151 ust.l ustawy Prawo
zamowieh publicznych. Zamawiaj^cy zwroci zabezpieczenie naiezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni iiczqc od dnia zreaiizowania umowy i uznania przez Zamawiaj^cego za nale:^cie
wykonanq, co winien potwierdzic protokof koncowy podpisany przez przedstawicieli obu Stron
umowy.

4. W okresie przystugujqcym Zamawiajgcemu na zwrot zabezpieczenia nale^ego wykonania
umowy, Zamawiajqcy nie moze zostac pozbawlony mozliwokl wystqpienia z roszczeniem z tytutu
zabezpieczenia, jezeii zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wystqpib w okresie waznokl
zabezpieczenia Gezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznokl
dokumentu).

Termin realizacii umowv

§14

1. Wykonawca zobowi^zuje si^ swiadczyc ustug^ obj^tq niniejsz^ umowq w okresie od dnia
13.07.2017 r. godz.8.00 (rozpocz^cie) do dnia 13.07.2018 r. godz.8.00 (zakohczenie)*, przy
czym reaiizacja umowy w zakresie B pkt 10 zat^cznika nr 2 do umowy rozpocznie siQ dnia
22.01.2018 r., zakohczy zas wraz z wygasni^ciem calej umowy.

2. Przekazanie obiektow we wszystkich lokalizacjach nast^pl w sposob umozliwiajqcy pelnienie
ochrony od dnia wskazanego jako dzieh rozpoczqda swiadczenia usiugi. Fakt przekazania
obiektow zostanie stwierdzony na pismie przez przedstawicieii obu Stron umowy.

* jezeii zawatvie umowy nast^pi pdzniej niz dnia 13.07.2017 r., usiuga b^dzie swiadczona w okresie
12 miesi^ Ucz^c od dnia zawarcia umowy (z uwzgi^dnieniem zastrzezenia dotyczqcego zakresu B pkt
10 zai^cznika nr 2 do umowy). W takiej sytuaqi swiadczenie usiugi pierwszego dnia rozpocznie si^
o godz. 8.00, natomiast ostatniego dnia zakonczy si§ a godzinie 8.00. Ostatnim dniem obowi^zywania
umowy (do godz. 8.00) bqdzie dzien, ktory dat^ odpowiada dniowi zawarcia umowy, Zgodnie
z reguiacjQ art. 112 k.c., termin oznaczony w miesiacach konczy sig z upiywem dnia, ktory datg
odpowiada poazgtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesigcu nie byh -
w ostatnim dniu tego miesigca.

Tresc § 14 ust. 1 umowy zostanie w takim przypadku odpowiednio przeredagowana.

3. Poza okolicznokiami uprawniaj^cymi Zamawiajgcego do skorzystania z prawa do rozwi^zania
niniejszej umowy wskazanym! w §2 ust.l4, §2a ust.4 oraz §12 umowy, Zamawiajqcy ma prawo
rozwl^zac umowQ rowniez w przypadku:
a) zaprzestania dzia^ainoki przez Zamawiaj^cego (iikwidacja, przeksztalcenie etc.);



Nrzam6wienia: 6/us/2017 wz6r umowy

b) braku koncesji na wykonywanle przez WykonawcQ dzlalalnosd w zakresle usiug ochrony osob

i mienia - niezaleznie od okolicznosci; ktore spowodowaty jej brak.

4. Rozwiqzanle umowy w przypadkach opisanych w ninlejszej umowie winno nastgpic poprzez

pisemne oswiadczenie ziozone Wykonawcy ze wskazaniem przyczyny rozwl^zania umowy oraz

przy zachowaniu trybu umozllwiajqcego Wykonawcy opuszczenle oblektow. Z tytutu rozwi^zania

umowy Wykonawcy nie przystugujq zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego. Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie za faktyczny okres swiadczenia usiugl, przy zachowaniu zasad ninlejszej

umowy.

Postanowienia koncowe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§15

Umowa ninlejsza zostata zawarta w wyniku udzlelenia zamowlenia publlcznego w tryble art. 138o

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowleri publlcznych.

W sprawach nieureguiowanych postanowienlami ninlejszej umowy zastosowanle majq przepisy

ustawy Prawo zamowleh publlcznych dotyczqce ustug spotecznych, o ktorych mowa w art. 138o

ustawy, przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnIa 22 slerpnia 1997 r. o ochronle

osob I mienla.

Wykonawca zobowlqzuje sIq reallzowac umow^ zgodnie z ofert^ ziozonq w zamowlenlu

nr6/us/2017.

Wykonawca zobowlqzuje sIq niezwioanie Informowac Zamawlajqcego o wszelkich zdarzenlach

oraz okolicznosclach maj^cych wplyw na realizaq'Q ninlejszej umowy.

W sprawach zwiqzanych z realizacjq umowy, poza wyjqtkami wskazanymi w umowie,

Zamawiajqcy I Wykonawca b^dq porozumlewall si^ z zachowaniem formy pisemnej. Zasada ta
dotyczy w szczegolnokl wyst^powanla wobec drugiej Strony z roszczenlami wynlkajqcyml

z umowy.

Wszelkle zmiany umowy, poza wyj^tkaml wskazanymi w umowie, wymagajq formy pisemnej pod
rygorem niewaznoscl.

Strony deklarujq, ze wszelkle sprawy sporne zwlqzane z wykonanlem ninlejszej umowy b^dq

staraly sl^ rozstrzygac polubownle. Sprawy sporne, ktore nie zostang rozstrzygni^te przez Strony
polubownle b^d^ podlegac rozstrzygni^ciu S^dowl wlakiwemu miejscowo dla Zamawlaj^cego
(Katowice).

Umowa zostate sporzqdzona w tr7ech jednobrzmlqcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawlajqcy.

ZAMAWIA3ACY WYKONAWCA

UWAGA!

1) W sytuacji, gdy obowi^zek podatkowy z tytufu podatku od towarow i usiug bqdzie spoczywai na

Zannawiaj^cym (art. 91 ust.3a pzp), caikowitym wynagrodzeniem umownym b^dzie wynagrodzenie bez
podatku od towarow i usiug; w takim przypadku zapisy umowy odno^^ce sig do wynagrodzenia brutto

(cen brutto; oferty brutto) nalezy rozumiec jako odnozgce sig do wynagrodzenia (cen, oferty) bez

podatku od towarow i usiug; niniejsze zostanie odpowiednio uwzgigdnione w redakcji zapisow

zawieranej umowy.

2) Zaigcznik nr 1, zaigcznik nr 2 oraz zaigcznik nr 4 do umowy zostang przygotowane odpowiednio
w oparciu o formuiarz kaikuiag'a cenowa, formuiarz opis przedmiotu zamowienia oraz formuiarz wykaz

samochodow. Zaigcznik nr 3 do umowy zostanie przygotowany w oparciu o wzdr oswiadczenia -
K zaigcznik nr 3 do umowy zaigczony do SIWZ.

«to"
KIEROWNIK. .

^VDziahi Inwesiyoji i Zamowien Pubheznych
Sl^kicgo Oddziahi Wojewodzkiego

(dttwcgo FimtrB&O Zdrowia w Katowicach

RADCAPRAWNY

T& Uzdowska
Kt -1693

Tomnr/^hcTrkowski

\^owia



Nr zamdwienia: 6/us/2017 wz6r o^wiadczenia - za^cznik nr 3 do umowy nr

(imi^ i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(nazwa i nr dokumentu toZsamoSci)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ie znana jest mi definicja danycb osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy
z dnia 29 wtzesnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926
z pozn. zm.) w mysi, ktorej za dane uwaza si^ wszelkie informacje dotyczqce
zidentyfikowanej iub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Zobowi^zuj^ si^:

1) do zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
wraz ze sposobami ich zabezpieczenia;

2) nie pozostawiac bez dozoru, ani udost^pniac osobom nieupowatnionym dokumentow
materialnych (wformie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;

3) nie wykorzystywab ani nie udost^pniac nieuprawnlonym dokumentacji z danymi do
innych celow niz sluzbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) do niezwtocznego znlszczenia, w sposob uniemozllwiajqcy zidentyfikowanie danych,
wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych Iub bt^dnych dokumentow;

5) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnlenia okolicznosci wskazujqcych na
naruszenle ochrony danych, bezzwiocznie powiadomic Administratora Bezpieczehstwa
Informacji Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego,
wtasciwego ze wzgl^du na zaistnlaty incydent kierownika komorki organizacyjnej w
Narodowym Funduszu Zdrowia, a po godzinach urz^dowania rbwniez ochrony 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 -
programowe] systemow informatycznych;

7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczegblnej dbatosci o
zachowanie poufnosci tresci dokumentow, ktore znajdujq si^ w obrocie w Narodowym
Funduszu Zdrowia, oraz przestrzegania zasad dost^pu do danych.

Wvkonano w 2 iednobrzmiacvch eazemolarzach

Potwierdzam odbior 1 egzemplarza

Miejscowosc, data czytelny podpis

ZAMAWIAJACY

0si)p-'

WYKONAWCA

CA PRAWNY

UzdowsH§
-1693



Nr zamowienia: 6/us/2017 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust3a pzp

Informuj^, iz wybor zfozonej przeze mnie oferfy*:

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

1) nie prowadzi do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug.

2) prowadzi do powstania u Zamawiajqcego obowl^zku podatkowego zgodnie

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

ponizej:

a) nazw^ (rodzaj) ustugi, ktorej swiadczenle b^dzie prowadzic do powstania

u Zamawiajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towarow i ustug:

b) wartosc usiugi, o ktorej mowa pod lit.a), bez kwoty podatku, tj. cena netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii zfozono ofert^, ktorej wybor prowadzifby do powstania
u zamawiajqcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug,
zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doficza do prz^stawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, ktory miaiby obowigzek rozHczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajgc ofertq,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty bgdzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowi^zku podatkowego, wskazujqc nazwg (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa tub
swiadczenie bgdzie prowadzic dojego powstania, oraz wskazujgc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje sig, iz obowi^zek doHczania wartosci podatku VAT piaconego przez
Zamawiaj^cego do oferty Wykonawcy (wartoscinetto) ci^zy na Zamawiaj^cym wprzypadku, np.:
- wewn^trzwspolnotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych wzai^czniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objgte
mechanizmem odwroconego obci^zenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow oraz
komputerow przenosnych, m.in. tabiety, notebook!, laptopy, a takze urzqdzenia wystgpuj^ce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uitrabook itp.);
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wi^ze sig anaiogiczny obowiqzek doiiczenia przez
Zamawiajgcego przyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Iml^ 1 nazwisko upeinomocnionego przedstawlciela Wykonawcy:

Data

podpis

jCfOM'SlCS
93



Nr zamowienia: 6/us/2017 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

/oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w postQpowaniu/

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

OSWIADCZENIE

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w post^powaniu

Na potrzeby postQpowania o udzielenie zamowienia publicznego na ustug^ spoteczn^ o wartosci ponizej
750.000 euro w przedmiode: ochrona obiektow Sl^skiego Oddziatu Wojewddzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki,

oswiadczam, co nast^puje.

I. OSWIADCZENIE DOTYCZ4CE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym dotycz^cym

Wykonawcy:

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

ustawy Prawo zamowien pubUcznych.

B. OSwiadczam, ie zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na

podstawie art ustawy Prawo zamowien pubUcznych ̂ odac mqjcicq t^tosomnk podstawy

nykluct(enia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustaivy P^).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory 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 przestgpstwem
lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody,
wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania oraz podj?cie
konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiedme dla zapobiegama
dalszym przest^pstwom lub przestQpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu wykonawcy.
Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeU 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.



Nr zamowienia: 6/us/2017 wz6r oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

/oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w postQpowaniu/

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

o ktorej mowa w art 24 ustl pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust8 ustawy Prawo

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

2)

a) OSwiadczam, ii speiniam warunek udziatu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego w pkt

V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ, tj. dotycz^cy posiadank uprawnien do prowadzenia dziatalnosci

zawodowej polegaj^cej na swiadczeniu uslug ochrony osob i mienia.

b) Oswiadczam, ii spetniam warunek udziatu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego

w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b pkt 1 SIWZ, tj. dotycz^cy sytuacji ekonomicznej.

c) Oswiadczam, i:z speiniam warunek udziatu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego

w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b pkt 2 SIWZ, dotycz^cy sytuacji finansowej.

d) Oswiadczam, ii spetniam warunek udziatu w post?powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego

w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c pkt 1 SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosd technicznej.

e) OSwiadczam, ii spetniam warunek udziatu w post^powaniu okredony przez Zamawiaj^cego

w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c pkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosd zawodowej.

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU. NA KTOREGO SYTUACJI LUB

ZDOLNO^CIACH POLEGA WYKONAWCA Yart. 22a pzp^ *

♦jezeli dotyczy

Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego doswiadczenia (zdolnosd
zawodowej), Wykonawcy mog^ polegac na zdolnosdach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizuj^
ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosd s^wymagane.
Z uwagi na wyt^czenie z podwykonawstwa zakresu, o ktorjrm mowa w pkt HE pkt 6 ppkt 3 SIWZ,
Wykonawca nie moze polegac na zdolnosd zawodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu/6w (por.
warunek zdolnosd zawodowej opisany w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c pkt 2 SIWZ). Wykonawca musi
samodzielnie wykazac spetnianie ww. warunku udziatu w post^powaniu.



Nr zamowlenia: 6/us/2017 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

/oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w post^powaniu/

a) Oswiadczam, ie w celu wykazania spetniania warunku udzialu w post^powaniu okreslonego przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 Ht.b pkt 1 SIWZ polegam na sytuacji ekonomicznej
nast?puj^cego/ych podmiotu/ow:

Lp. Nazwa/fitma otaz
adtes podmiotu

NIP/PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powohije si? na sytuacj?
ekonomiczn% podmiotu

Oswiadczam, ie w stosunku do ww. podmiotu/podmiotow, na ktorego/ktorych sytuacj? ekonomiczn^
powoluj? siq w niniejszym postepowaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia z post?powania
o udzielenie zamowiema oraz, ze podmiot/podmioty te speiniaj^ w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich
zasoby (sytuacj? ekonomiczn^, warunek udziaiu w post?powaniu.

b) OSwiadczam, ie w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu okreslonego przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b pkt 2 SIWZ polegam na sytuacji finansowej
nast?puj^cego/ych podmiotu/ow:

Lp. Nazwa/finna oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powoluje si? na sytuacj?
finansow^ podmiotu

OSwiadczam, ie w stosunku do ww. podmiotu/podmiotow, na ktorego/ktorych sytuacj? finansow^

powoluj? 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^, warunek udziahi w post?powaniu.



Nr zamowienia: 6/us/2017 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

/oiwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w postQpowaniu/

c) Oswiadczam, ie w celu -wykazania spelniania warunku udzialu w post^powaniu okreslonego przez

Zamawiajjtcego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c pkt 1 SIWZ polegam na zdolnosci technicznej

nast?puj^cego/ych podmiotu/ow:

Lp. Nazwa/tirma oraz
adtes podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od
podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od
podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powoluje si? na zdolnosc
techniczn^ podmiotu

Oswiadczam, ie w stosunku do ww. podmiotu/podmiotow, na ktorego/ktorych zdolnosc techniczn^
powoluj? sig w niniejszym post^powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia z post?powania
o udzielenie zamowienia oraz, ze podmiot/podmioty te spelniaj^ w zakresie, w jakim powoluje si? na ich
zasoby (zdolnosc technicznq), warunek udziaiu w post?powaniu.

III. O^WIADCZENIE DOTYCZ^CE PODANYCH INFORMACTI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach aktualne

i zgodne z prawd^ oraz zostaly przedstawione z pein^ swiadomosci^ konsekwencji wprowadzenia

Zamawiaj^cego w bl^d przy przedstawianiu informacji.

Imi? i nazwisko upefnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

CA

a Uid(c^w§^^S
Kt-



Nr zamowienia: 6/us/2017 • wz6r oswiadczenia (grupa kapitalowa)

O^WIADCZENIE O PRZYNALE^NO^CI ALBO BRAKU PRZYNALE:ZN0^CI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAJLOWEJ

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

zamieszczenia na sttonie intemetowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

Przez grup^ kapitatowq^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow,

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

tego przedsi^biorc?.

I. Oswiadczam, iz nie nalezy do tej same) gmpy kapitalowej, o ktorej mowa

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

11. Oswiadczam, iz nalezy do te] same] grupy kapitalowej, o ktorej mowa

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

^ale:zy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

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

ze powi^ania z innym Wykonawca nie prowadz^ do zakiocenia konkurencji w post?powaniu

o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelhomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

prawny



Opis obiektow ^Iqskiego OW NFZ

SIEDZIBA /

Lp. / Powierz- IIo^ Powierzchnia Liczba wejsc Ogrodzenie Instalaqa
/ chnia kondygnaqji terenu terenu alarmowa okna

/ uzytkowa (powierzchni antywtama
/ a dziafki - -niowa

/ powierzchnia
/ zabudowy)
/ DELEGATURY

SIEDZIBY;

1. Kossutha ul. Kossutha - 3 dtTwi przeszklone ewakuacyjne.
13 - 2 pary drzwi glownych
-  budynek biurowy 10.036,1 6 + plwnlce 9.987,2 sterowanych z pomleszczenia Teren budynku Tak, obiekt okna na parterze

monltoringu. ghSwnego, monitorowany antywiamaniowe
+ - 2 drzwl bocznych przeszklonych. garazy, budynku

- 4 drzwi boczne metalowe. rozdzielni

2.973,0 antywtamanlowe. elektrycznej
- vyjazd do garazu podziemnego. oraz kontenera

-1 para drzwl rozsuwanych z agregatem
budynek poligrafii 224,2 1 automatycznie. prqdotworczym tak okna z zaiuzjami

- 2 pary drzwi metalowych. ogrodzony antywtamanlowymi
-  budynek obslugi 160,0 1 - 2 pary drzwi automatycznych panelem tak okna z zaiuzjami

ubezpieczonych ogrodzeniowym antywtamanlowymi

-1 para drzwl do pomieszczenia dia - okno od strony skarpy
-  wiata garazowa 153,2 1 kierowcow + 6 bram garazowych okratowane

magazyny 165,35 1 - 2 pary drzwi metalowych tak okna antywiamaniowe

-  budynek rozdzielni 24,91 1

elektrycznej
-  konterner agregatu 7,35 1

pradotworczeqo



Opis obiektow Slgskiego OW NFZ

2. Katowice ul. Jankego 15a 1.639,1 4 3222

(wtym
powlerzchnia

wynaj^a firmie
na parldng -
1.522,0)

2 pary drzwl gtownych przeszklonych
sterowanych automatycznie
2 paty drzwl bocznych metalowych
antywtemanlowych „GERDA''
1 para drzwl bocznych metalowych z 2
zamkami,

-  4 bramy garazowe

Teren cz^klowo
ogrodzony od
strony ullcy
Kolejowej

Tak - obiekt

monltorowany
Instalacja
alarmowa

tyiko na
I plQtrze w
pomleszcze-

nlach

Informatykow

na parterze okna
antywtamanlowe

DELEGATURY i SOU:

3. Bielsko Blata

ul. Karpacka 24
250,00 1

1 para drzwl glownych alumlniowych
zamykanych na 2 zamid.

Teren ogrodzony
slatka metalowa

na podmurowce

Monitoring .
systemu

sygnallzagl
wtamania

4. Dgbrowa Gornicza (SOU)
ul. D^browsklego 9 a

budynek blurowy
budynek garazu

347,70
39,0

3

1

523,6
3 pary drzwl drewnlanych
(1 gtowne 1 2 od podworza)
1 para drzwl przeszWonych
sterowanych automatycznie,
1 brama wjazdowa go garazu
sterowana automatycznie

Teren ogrodzony
(mur, slatka)

Monitoring
systemu

sygnallzacjl
wtamania

okna na parterze
1 w przyzlemlu
okratowane

5. Rybnik ul. 3 Maja 29 837,5 3 + plwnlce 342,7 2 pary drzwl drewnlanych zamykanych na
2 zamki

(1 para gtownych 11 para bocznych)

Teren

nieogrodzony
Monitoring
systemu

sygnallzagl
wtamania

okna okratowane w

plwnlcach

6. CzQstochowa
Ul. Czartoryskiego 28

430,91 2 +

podplwnlczeni
e 1 strych

638 1 gtowne do budynku Teren ogrodzony,
ogrodzenle state
(murowano
stalowe)

Monitoring
systemu

sygnallzagl
wtamania

Zaiuge na oknach
podplwnlczenia

7. Plekaty Slqskie
ul. Tadeusza Kokiuszkl 22

184,00 1 parter 1 para drzwl gtownych zamykanych na
2 zamki.

Monitoring
systemu

sygnallzagl
wtamania

Okna okratowane 12

sztuk


