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Narodowy Fnndnsz Zdrowia, Slqski Oddzial Wojewddzki: robota budowlana polegajqca na remoncie parkingu gidwnego budynku Slqskiego OW

NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie oglpszenia: Zamieszczanie obowiqzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zamdwicnie dotyczy projektu lub programu wspdlfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu Inb programu

O zamdwienie mogq ubiegac si^ wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktdrych dzialalnosd, lub dzialalnosd ieh wyodr^bnionych

organizacyjnie jednostek, ktdre bfdq realizowaly zaiiidwienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjf osdb bfdqcych czlonkami grup

spolecznie marginalizowanych

Nie

Nalezy podad minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osdb nalez^cych do jednej lub wi^cej kategorii, o ktdiych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,

nie mniejszy niz 30%, osdb zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcdw albo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postfpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postfpowanie przeprowadza podmiot, ktdremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postfpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu ktdremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie postfpowania:

Postfpowanie jest przeprowadzane wspdlnie przez zamawiajqcych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienid zamawiaj^cych, ktdrzy wspdlnie przeprowadzajq post^powanie oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktdw wraz z danymi do kontaktdw:

Postfpowanie jest przeprowadzane wspdlnie z zamawiajqeymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadkn przeprowadzania post^powania wspdlnie z zamawiaj^cymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce

zastosowanie krajowe prawo zamdwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewddzki, krajowy numer identyfikacyjny 1544738200030, ul. ul. Kossutha

13 ,40844 Katowice, woj. sl^kie, panstwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks 327 351 636.

Adres strony intemetowej (URL): www.nfz-katowice.pl

Adres profdu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod ktdiym mozna uzyskad dostpp do narz?dzi i urzqdzeii lub formatdw plikdw, ktdre nie s^ ogdlnie dost?pne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego

1.3) WSP6LNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA OezeU dotyczy)'.

Podzial obowiqzkdw mi^dzy zamawiajqcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania postopowania, w tym w przypadku wspdlnego

przeprowadzania postfpowania z zamawiaj^cymi z irmych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktdry z zamawiaj^cych jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postopowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, czy zamdwienie

b?dzie udzielane przez kazdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych

zamawiaj^cych):
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I.4) KOMUNIKACJA:

Nicograniczony, pelny i bezposredni dost^p do dokumentdw z postfpowania mozna uzyskac pod adresem (URL)

Tak

http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bfdzle specylikacja istotnych warunkow zamowienia

Tak

http;//www.niz-kato wice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Dostfp do dokumentdw z postfpowania jest ogranlczony - wi^cej informacjl mozna nzyskac pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopnszczenie do ndzialu w postfpowaniu nalezy przesylac;

Elektronlcznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert Inb wnloskow o dopnszczenie do ndzialu w post^powanin w inny sposdb;

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert Inb wnioskow o dopnszczenie do ndzialu w postfpowanin w inny spos6b:

Tak

Itmy spos6b:

forma pisemna

Adres:

Slqski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj 208A (II pi^tro)

Komnnikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i nrzqdzen Inb formatow plikdw, ktore nie sq ogolnie dost^pne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostfp do tycb narz^dzi mozna uzyskac pod adresem: (URL)

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

II.l) Nazwa nadana zam6wienin przez zamawiajqcego; robota budowlana polegajqca na remoncie parkingu glownego budynku Slqskiego OW NFZ

w Katowicacb przy ul. Kossutba 13

Nnmer referencyjny: 24/pn/2017

Przed wszczfciem postfpowania o ndzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamdwienia; Roboty budowlane

11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz^sciowych

Zamdwienie podzielone jest na cz^fci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopnszczenie do ndzialn w postfpowaniu mozna skladac w odniesienin do;

ZamaWiajqcy zastrzega sobie prawo do ndzielenia Iqcznie nastfpnjqcych czfici lub grup cz^^ci:

Maksymalna liczba czfici zamdwienia, na ktdre moze zostad ndzielone zamdwienie jednemn wykonawcy;
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II.4) Krdtki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub robot budowlanych lub okreslenie zapolrzebowania i

wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, using; lub roboty budowlane:

1 .Pizedmiotem zamdwienia jest robota budowlana polegaj^ca na remoncie parkingu gldwnego budynku Slgskiego OW NFZ w Katowicach przy ul.

Kossutha 13, zgodnie z zasadami okreSIonymi w SIWZ. Przedmiot zamowienia obejmuje swym zakresem: I) prace przygotowawcze, 2) rozbiorka

nawierzchni drogowych, 3) przeniesienie hydrantu zewn;trznego, 4) wymiana podbudowy drogowej, 5) montaz kraw;znik6w, 6) montaz fiindamentow

do szlabanow i znakow pionowych, 7) wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych i z kostki brukowej, 8) montaz szlabandw i znakow pionowych, 9)

montaz ogranicznikow parkingowych, 10) usuwanie znakow poziomych, 11) malowanie nowych znakow poziomych i przejScia dia pieszych, 12)

montaz dwdch nowych slupow oswietleniowych, 13) prace porz^dkowe. Na opis przedmiotu zamowienia sklada si;: 1) formularz opis przedmiotu

zamdwienia, 2) dokumentacja projektowa: a) Opis prac budowlanych „Remont parkingu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach" autorstwa: Archicon S.C.

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

Archicon S.C. Jerzak Szaraniec ul. Glowackiego 7,44-100 Gliwice c) Przedmiar robdt. 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odhioru rohdt

budowlanych (w skrdcie: STWiORB): a) ST 00.00. Wymagania ogdlne b) SST 01.00. Przygotowanie placu budowy c) SST 02.00. Kraw;miki

betonowe d) SST 03.00. Nawierzchnie parkingu e) SST 04.00. Roboty elektryczne. Opis przedmiotu zamdwienia okreSIa standardy jakosciowe, o

ktdrych mowa w art.91 ust.2a pzp. Realizacja zamdwienia b;dzie przebiegata na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowiqcym zal^cznik do

SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okreSla warunki ewentualnej zmiany treSci umowy. 2. Zgodnie z art.30 ust.4 pzp, w zakresie norm, jakimi opisano

przedmiot zamdwienia, dopuszczone zostajq rozwi^ania rdwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszq wyrazy „lub rdwnowazne". 3.

Wykonawca winien udzielic gwarancji oraz r;kojmi za wady przedmiotu zamdwienia, na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym we wzorze umowy.

Okres gwarancji i r;kojmi za wady rozpoczyna si; od dnia podpisania protokolu odhioru robdt budowlanych, kohczy zaS wraz z uplywem 36 miesi;cy

licz^c od dnia podpisania protokolu kohcowego. 4. Zamawiajqcy na podstawie art. 36a ust.2 pkt 1 pzp zastrzega obowiqzek osobistego, tj. hez udzialu

podwykonawcy, wykonania przez Wykonawc; kluczowych cz;sci niniejszego zamdwienia, tj. wykonanie nawierzchni asfaltowej i jej podbudowy. W

tym zakresie z uwagi na wyl^czenie podwykonawstwa, niedopuszczalne jest r6wnie:t powolanie si; na zdolnosc zawodowq innego podmiotu - por. pkt.

V pkt 3 SIWZ. 5. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcq, najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od

tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc;, czy podwykonawc;) przedlozy Zamawiaj^cemu (jednej z osdb wskazanych w §5 ust.3

umowy) oswiadczenie, iz osoby wykonuj;ce w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynnosci, co do ktdrych 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. W SIWZ okreslono zasady dotycz^ce zatrudnienia przez wykonawc; lub podwykonawc; na podstawie umowy o prac; osdb wykonuj^cych

wskazane przez Zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jeSieli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb

okreilony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.z 2014 r. poz.502, z pdzn. zm.).

n.5) Gldwny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45223300-9

45233140-2

45233270-2

45233290-.

45100000-:

45311100-1

II.6) Calkowlta wartoSc zamdwienia (jezeli zamawiajqcypodaje informacje o wartosci zamdwienia):

Wartosc bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umaw ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw — szacunkowa calkawita maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania

umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw)

0^^l),
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11.7) Czy przewiduje si^ udzielenie zamdwien, o ktdrych mowa w art 67 nst 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostan^ udzielone zamowienia, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w ktdrym realizowane bfdzie zamdwienie lub okres, na ktdry zostala zawarta umowa ramowa lub okres, na ktdry zostal

ustauowiouy dynamiczny system zakupdw;

miesiqcach: lub dniach; 45

lub

data rozpoczfcia: lub zakodczenia:

Okres w miesiqcacb Okres w dniacb Data rozpocz?ciaData zakonczenia

45

II.9) Informaeje dodatkotve; l.Termin wykonaniazamdwienia: wterminie do 45 dni liczqc p dnia przekaZania frontu robdt. Zamawiaj^cy przeka±e

Wykonaw'cy front robdt w terminie 3 dni roboczycb liczqc od dnia zawarcia umowy. Przekazanie frontu robdt winno zostac potwierdzone przez Strony

protokolem przekazania frontu robdt. W terminie do 3 dni roboczycb licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ barmonogram robdt

budowlanycb, przy uwzgl^dnieniu sugerowanej kolejnosci wykonywania robdt wskazanej w forraularzu opis przedmiotu umowy. W terminie do 3 dni

roboczycb liczqc od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^any jest przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzajqcy zawarcie

ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnoSci i posiadanego mienia, na warunkacb okreslonycb we wzorze

umowy. Kwestip termindw i zasad wykonania przedmiotu zamdwienia szczegdlowo opisuje wzdr umowy. 2.Miejsce realizacji zamdwienia: parking

gldwny ul. Kossutba 13,40-844 Katowice. 3.Robota budowlana b^d^ca przedmiotem niniejszego postppowania stanowi czpsc zamdwienia na

wszystkie roboty budowlane Zamawiaj^cego w roku 2017 (zamdwienie udzielane w czpsciacb).

SEKCJA m: EMFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYMITECHNICZNYM

III.1) WARUNKIUDZIAEU W POSTEPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawuienia do prowadzenia okreslouej dzialalnosci zawodowej, o lie wynlka to z odr^bnych przepisdw

Okreslenie warunkdw:

Informaeje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekouomiczna

Okreslenie warunkdw: Art. 22 ust. lb pkt 2 pzp - warunek udzialu w postppowaniu dotyczqcy sytuacji finansowej. Wykonawca winien wykazac

posiadanie srodkdw finansowycb w wysokosci co najmniej 200.000,00 zlotycb lub zdolnofci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 200.000,00

zlotycb, w okresie nie wczeSniejszym niZ 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w

postppowaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na

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

Informaeje dodatkowe

111.1.3) Zdoluosd techuiczna lub zawodowa

Okreslenie warunkdw: Art. 22 ust. lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postppowaniu dotyczqcy zdolnosci zawodowej. W celu wykazania spelnienia

warunku udzialu w postppowaniu dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia), a opisanego ponizej, Wykonawca

sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt I ppkt I SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokuraenty, o ktdrycb mowa w

pkt VI pkt 3 lit.c i lit.d SIWZ. Wykonawca winien spelnic warunek dotyczqcy zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) polegajqcy na nalezytym

wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnicb 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy -

w tym okresie przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej (zakonczonej) polegajqcej na wykonaniu nawierzcbni asfaltowej i jej podbudowy o

wartosci nie mniejszej ni± 100.000,00 zlotycb brutto. -Wykaz wykonanycb robdt budowlanycb Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz robdt

budowlanycb wraz z podaniem icb rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrycb roboty te zostaly wykonane, z

zal^czeniem dowoddw okreSlajqcycb, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym, czy roboty zostaly

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktdrycb mowa, sg referencje b^dz inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

cbarakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tycb dokumentdw - inne dokumenty. —Uwaga! -Podaj^c w formularzu wykaz robdt

budowlanycb rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca wskazuje przedmiot roboty budowlanej zgodny ze zdefiniowanym powyzej. •Podaj^c w

formularzu wykaz robdt budowlanycb wartosc, Wykonawca wpisuje kwot^ brutto w zlotycb za wykonan^ robot? budowlan^. 'Podajqc w

7
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formularzu wykaz robot budowlanych dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) roboty budowlanej.

•Podajqc w formularzu wykaz robot budowlanych miejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres wykonania roboty budowlanej. -Podaj^c w

formularzu wykaz robot budowlanych podmiot, na rzecz ktdrego robota zostala wykonana, Wykonawca podaje nazw? lub firm? oraz adres lub

siedzib? tego podmiotu. 'Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamowieh byiby szerszy (np. obejmowalby inny rodzaj

zamdwienia b^dz inne roboty budowlanej, Wykonawca winien wyodr^bnid i podac dane dotycz^ce jedynie wykonanej roboty budowlanej

zdefiniowanej powyzej. W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien wpisad zarowno kwot^ stanowi^cq wartodc calego zamowienia, jak i

wartosc samej roboty budowlanej zdefiniowanej powyzej. • Wykonanie kaidej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostac

poswiadczone dowodem. Wykonawca przedstawia zatem wykaz robdt budowlanych z zaiqczeniem dowoddw okreslaj^cych, 2e roboty budowlane

zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnofci informacji o tym, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo

ukohczone.

Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcdw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu imion i nazwisk osob

wykonuj^cych czynnosci przy realizacji zamowienia wraz z informacji o kwalifikacjach zawodowych lub dodwiadczeniu tych osob: Nie

Informacje dodatkowe: Ponizsze odnosi si? odpowiednio do warunku dotyczicego sytuacji finansowej oraz warunku dotyczicego zdolnosci

zawodowej. —W zwiqzku z art. 22a ust. 1 pzp, zgodnie z ktorym: Wykonawca moZe w celu potwiefdzenia spelniania warunkdw udzialu w

post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz?sci, polegac na zdolno^ciach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleZnie od charakteru prawnego liczicych go z nim stosunkdw

prawnych, na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktorej mowa w cyt. art. 22a ust. 1 pzp, wystqpi wylicznie w

przypadku, gdy: 1) Wykonawca, ktory polega na zasobach innego podmiotu/ow, udowodni Zamawiajicemu, ze realizujqc zamowienie b?dzie

dysponowat niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/6w, w szczegdlnofci przedstawiajqc zobowiizanie tego podmiotu/6w do oddania mu do

dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. 2) Zamawiaj^cy oceni, ze udost?pniane Wykonawcy przez inny

podmiot/podmioty ich zasoby, pozwalaji na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udzialu w post?powaniu oraz 3) Zamawiaj^cy zbada,

Ze nie zachodzi wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 pzp. Uwagal W przypadku polegania na

zasobach innego podmiotu/6w, Wykonawca jest zobowiizany wskazad ten fakt w formularzu oferty. W celu oceny, czy Wykonawca polegajic na

zasobach innych podmiotdw na zasadach okreilonych w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umoZliwiajicym

naleZyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek Iqczqcy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do

ich zasobow, Zamawiajqcy z^da wskazania w szczegolnosci: a) podmiotu, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres); b) zakresu

dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu; c) sposobu wykorzystania zasobow iimego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu

zamdwienia publicznego; d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego. Informacje, o ktdiych mowa

powyZej pod lit.a)-d), winny znalezc si? w zobowiqzaniu podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobdw na potrzeby

realizacji zamdwienia. Zobowiqzanie podmiotu, o ktdrym mowa wyzej, Wykonawca zal^cza do oferty. Uwaga! Patrz zastrzezenie poczynione w pkt

III pkt 8 ppkt 3 SIWZ oraz w pkt 9 formularza oferty. Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego do^wiadczenia (tu:

zdolnofci zawodowej), Wykonawcy mog^ polegac na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do

realizacji ktdrych te zdolnosci s^ wymagane. Z uwagi na wyl^czenie z podwykonawstwa robdt dotyczqcych wykonania nawierzchni asfaltowej i jej

podbudowy, Wykonawca nie moze polegad na zdolnosei zawodowej (doiwiadczeniu) innego podmiotu/dw w zakresie wykazania zrealizowania

ww. roboty budowlanej (per. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ). W tym przypadku Wykonawca musi samodzielnie wykazad spelnianie warunku

udzialu w post?powaniu. Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci lub sytuacja finansowa podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie

potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunku udzialu w post?powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,

Zamawiaj^cy z?da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiaj^cego: a) zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowi^al si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?sci zamdwienia, jeZeli wykaze zdolnosci lub sytuacj? finansow^, o ktdrych mowa w

art. 22a ust.l pzp. Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej innych podmiotdw/tu odpowiada solidamie z

podmiotem, ktdry zobowi^zal si? do udost?pnienia zasobdw, za szkod? poniesion^ przez Zamawiaj^cego powstalq wskutek nieudost?pnienia tych

zasobdw, chyba ze za nieudost?pnienie zasobdw nie ponosi winy. —W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie

zamdwienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kaZdy z Wykonawcdw wspdlnie

ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwienia; b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ - wystarczy

spelnienie go wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegajqcych si? o zamdwienie (jako suma posiadanych srodkdw finansowych lub zdolnosci

kredytowej), co oznacza, iz warunek moZe spelnic jeden z Wykonawcdw, Iqcznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy; c)

warunek udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ, winien spelnic samodzielnie przynajmniej jeden z

Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadac wymagane

doswiadczenie (brak mozliwosci sumowania zdolnosci zawodowej - do^wiadczenia).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
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in.2.1) Podstawy wykluczenia okreilone w art. 24 ust 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust 5 nstawy Pzp Nie Zamawiajqcy przewiduje nastfpujqce

fakultatywne podstawy wykluczenia:

in.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W CELU WSTl^PNEGO POTWIERDZENIA, tE NIE

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIA WARUNKIUDZIALU W POST]?POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkdw udzialn w postfpowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteridw selekcji

Nie

in.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POSH;POWANnj NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6w SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W POSH;POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I USTAWY PZP

HI.5.I) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST^POWANIU:

a) informacja banku lub spoidzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzajqca wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosd

kredytowq Wykonawcy, w okresie nie wcze^niejszym nit 1 miesiqc przed upiywem terminu skiadania ofert (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ); b)

informacja banku lub spoidzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzajqca wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosd

kredytowq podmiotu, na ktorego sytuacji finansowej Wykonawca polega, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiqc przed upiywem terminu

skiadania ofert (jezeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/podmiotow). » Jezeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej

itmego podmiotu/6w, przedstawia ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu, »Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozyc

dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej wymaganego przez Zamawiaj^cego, moJ;e zlo2yc inny dokument, ktory w wystarczaj^cy sposob

potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udzialu w post^powaniu (art,26 ust. 2c pzp). c) wykaz robot budowlanych

(formularz wykaz robot budowlanych) wykonanych nie wczesniej nit w okresie ostatnich pi^ciu (5) lat przed upiywem terminu skiadania ofert - a

jeteli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ieh rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na

rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ), z zalqczeniem d)

dowodow okfeslaj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane naleZycie, w szczegdlnosci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych raowa, referencje b^dz inne dokumerity

wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

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

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERl6w SELEKCJI:

HI.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB D0KUMENT6W SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC]^ W POST^POWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

HI.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 1113) - III.6)

— W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynale^nosci albo braku przynaleznofci do tej samej grupy kapitalowej,

0 ktorej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 pzp. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyc wraz z

oswiadczeniem dokumenty b^dz informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w

post?powaniu o udzielenie zamowienia. Por. art. 24 ust. 11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie

rodzajow dokumentow (...). Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ. —Dodatkowe informacje: -Wykonawca, ktory

powoluje si^ na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim
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powoluje si? na ich zasoby, warunku udzialu w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa powyzej

(por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp). -Kwestie Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia reguluje SIWZ.

SEKCJA rV: PROCEDURA

rv.i) opis

IV.l.l) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy zqda wniesienia wadinm;

Tak

Informacja na temat wadium

l.Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci: 1.000,00 ziotych (siownie: jeden tysiqc

00/100 ziotych). 2.Wykonawca moze wnie^c wadium w jednej lub kilku nast?puj4cych formach: 1) pieniqdzu, 2) por?czeniach bankowych lub

por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym, ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym, 3) gwarancjach

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

09.11.2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci. 3.Wadium wfioszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek

bankowy wskazany ponizej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Napotrzeby przelewow mi?dzynarodowych podaje si?:

SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowic'ach, ul. Podchorqzych 1, 40-043 Katowice. 4.W

przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?zna, Wykonawca obowiqzany jest zloZyc dokument - wadium w kasie Slqskiego OW NFZ

w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410. Tresc takiego dokumentu nie moze warunkowad wyplacenia kwoty wadium

Zamawiajqcemu od badania zasadnofci zqdania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dnia6 postanowienia

art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ waznosci^ musi obejmowac okres Odpowiadaj^cy terminowi zwi^ania ofert^ (30 dni). Bieg tego

terminu rozpoozyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniera zwi^ania ofert^ b?dzie zatem dzieh, w

ktdrym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowy i nieodwoialny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem

terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Slqskiego OW NFZ, bqdz wplyw

srodkow pieni?znych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert, o ktorym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot

wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp. 6.Zamawiaj^cy zobowi^any jest odrzucid ofert?, jezeli wadium nie zostalo

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

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliezek na poezet wykonania zamowienia:

Nie

Nale^ podad informacje na temat udzielania zaliezek:

IV.1.4) Wymaga si? ziozenia ofert w postaei katalogow elektronieznyeh lub dolqezenia do ofert katalogdw elektronieznyeh:

Nie

Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaei katalogdw elektronieznyeh lub dol^czenia do ofert katalogdw elektronieznyeh:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? ziozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si? zlo±enie oferty wariantowej

Nie

Zlo2enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:

rV.1.6) Przewidywana liezba wykonawedw, ktdrzy zostanq zaproszeni do udzialu w post?powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawedw

Przewidywana minimalna liczba wykonawedw

Maksymalna liczba wykonawedw

Kryteria selekcji wykonawedw:

C/*
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IV.I.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw:

Umowa ramowa b^dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikdw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikdw Umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupdw:

Adres strony intemetowej, na ktorej b?d^ zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si? zlozenie ofert w formie katalogow elektronieznych:

Przewiduje si? pobranie ze zioionych katalogdw elektronieznych informacji potrzebnych do sporz^dzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elcktronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nale^ podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja b?dzie prowadzona:

Nalezy wskazad elementy, ktdrych warto^ei b?d^ przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si? ogranlczenla co do przedstawlonych wartoscl, wynlkajqce z oplsu przedmlotu zamowlenla;

Nalezy podad, ktdre informacje zostan^ udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposdb post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d^ warunki, na jakich wykonawcy b?d^ mogli licytowac (minimalne

wysokofci post^ieh):

Informacje dotycZqee wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwigzah i specyfikacji technicznyeh w zakresie pol^czeh:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcdw w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapdw aukcji elektronicznej i czasie ichtrwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktdrzy nie zioZyli nowych postgpieh, zostang zakwalifikowani do nast?pnego etapu:

Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryterla oceuy ofert:

IV.2.2) Kryterla

BCiyteria Znaczenie

Cena 100,00

rV.2.3) Zastosowaule procedury, o ktorej mowa w art 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak ^
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IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re muszq spelniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst^pnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczb? etapdw):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagah zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrdd dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiqzania stanowigce podstaw? do

skladania ofert, jezeli zamawiaj^cy przewiduje nagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podziai dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzah:

Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

rV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujqce minimalne wymagania, ktorym musz^ odpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajgcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na ktorej b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na ktdrej jest dost^pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzgdzen informatycznych:

Sposob post^powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokosci postqpien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postqpieh, zostang zakwalifikowani do nast^pnego etapu:

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni^cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostanq wprowadzone do trefci zawieranej umowy w sprawie zamdwienia publicznego, albo ogolne warunki

umowy, albo wzor umowy:

V
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Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nalezytego wykonania ufnowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si^ istotne zmiany postanowicA zawartej umowy w stosunku do tre^ci oferty, na podstawie ktdrcj dokonano wyborn wykonawcy:

Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

— 1) Wykonawca zobowi^uje si? wykonac roboty budowlane (roboty dodatkowe), ktore nie zostaly wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej lub

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych co do ich rodzaju (braki rzeczowe), a s^ niezb?dne (konieczne) do realizacji

przedmiotu umowy i nie wykraczaj^ poza przedmiot umowy okreslony w niniejszej umowie. Wykonanie robdt dodatkowych nie wymaga zawarcia

odr?bnej umowy, a zostanie wprowadzone do niniejszej umowy pisemnym aneksem uwzgl?dniaj^cym takze spowodowan^ robotami dodatkowymi

zmian? (wzrost) wynagrodzenia okre^lonego w §7 ust. 1 umowy. Aneks zostanie poprzedzony sporz^dzeniem przez Stroriy protokoiu koniecznosci

okre^laj^cym ilosc i rodzaj robot dodatkowych oraz szczegoiowym kosztorysem robot dodatkowych. Szczegdiowy kosztorys robot dodatkowych

zostanie sporzqdzony przez Wykonawc? w oparciu o zasady okre^lone w §la umowy. ~2) W przypadku wystqpienia rdZnic obmiarowych pomi?dzy

ilo^ciami uj?tymi w szczegoiowym kosztorysie ofertowym (stanowiqcym zat^cznik nr 2 do umowy) a ilosciami wynikajqcymi z faktycznego obmiaru

robdt, rozliczenie umowy nastqpi w oparciu o kosztorys powykonawezy rozumiany jako kosztorys opracowany na podstawie obmiaru robot oraz

podstaw cenowych okre^lonych w umowie (skladniki cenotwdrcze wynikajqce ze szczegolowego kosztorysu ofertowego). W wyniku rozliczenia robot

kosztorysem powykonawczym, wynagrodzenie, o ktorym mowa w §7 ust. 1 umowy, moze ulec zmniejszeniu b^dz zwi?kszeniu. -3) W przypadku

koniecznofci wykonania robot zamiennych, Strony sporz^dz^ protokdi koniecznosci oraz kosztorys roZnicowy, a jego wynik wprowadzony zostanie

przez Strony do niniejszej umowy w drodze pisemnego aneksu. Wykonanie robot zamiennych mozliwe b?dzie w nast?puj^cych przypadkach: a) w

sytuacji braku moZliwosci zastosowania materialu, elementu lub technologii wynikaj^cych z oferty Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 24/pn/2017,

z uwagi na zaprzestanie produkcji, wady dokumentacji projektowej lub inny obiektywny powod uniemoZliwiaj^cy zastosowanie zaoferowanych w

ofercie Wykonawcy materialdw, elementdw lub technologii; b) w sytuacji moZliwosci zastosowania norm lub innych przepisow prawa obowi^zuj^cych

po dniu zawarcia niniejszej umowy, jeSli takie rozwiqzanie ma wplyw na popraw? bezpieczehstwa ludzi i obiektu. Wprowadzenie robot zamiennych

moze spowodowac wzrost lub zmniejszenie wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust. 1 rrmowy, co uwzgl?dni ww. aneks do umowy.

Kosztorys roZnicowy zostanie sporz^dzony przez Wykonawc? w oparciu o zasady okreSlone w §la umowy. -4) Do 50% kruszywa wymaganego dia

potrzeb realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowi^je si? pozyskac z demontaZu starej podbudowy remontowanego parkingu glownego i

ponownie wykorzystac realizuj^c przedmiot umowy. Niniejsze nie wyklucza moZliwosci wi?kszego udzialu procentowego kruszywa pozyskanego z

demontaZu w calosci kruszywa niezb?dnego do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie b?dzie zwi^any zobowi^aniem, o ktdrym mowa w

zdaniu 1, jezeli ze wzgl?d6w technologicznych kruszywo nie b?dzie nadawalo si? do ponownego wykorzystania. W przypadku powstania sporu na tym

tie Zamawiaj^cy zastrzega raoZliwosc powolania rzeczoznawcy (bieglego), ktorego opinia b?dzie wi^^ca dla Stron umowy. Okolicznosci

wykorzystania kruszywa z podaniem faktycznej wielkosci (kg) bqdz okolieznoSci braku moZliwosci wykorzystania kruszywa, zostan^ opisane w

sporzqdzonym przez Strony umowy protokole. Faktyczna ilosc kruszywa zostanie rozliczona kosztorysem powykonawczym. W wyniku rozliczenia

robot kosztorysem powykonawczym, wynagrodzenie, o ktorym mowa w §7 ust. 1 rrmowy, moZe ulec zmniejszeniu bqdz zwi?kszeniu. —5) Podstawy

wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane konieczne do realizacji umowy nieuj?te w szczegoiowym kosztorysie ofertowym. 1. Wynagrodzenie

Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktdrych mowa w § I ust.7 lub ust. 9 umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nast?puj^cych zasad:

1) jezeli roboty wynikaj^ce z §1 ust.7 lub ust.9 umowy nie odpowiadaj^ opisowi pozycji w szczegoiowym kosztorysie ofertowym (zal^cznik nr 2 do

umowy), ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej ze szczegolowego kosztorysu ofertowego poprzez interpolacj?,

Wykonawca jest zobowiqzany do wyliczenia ceny tak^ metod^ i przedloZenia wyliczenia (odpowiednio szczegdlowego kosztorysu robdt dodatkowych

lub kosztorysu roznicowego) Zamawiaj^cemu; 2) jeieli nie mozna wycenid robdt wynikajqcych z §1 ust.7 lub ust.9 umowy z zastosowaniem metody, o

ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przedlozyc do akceptacji Zamawiajqcego kalkulacj? ceny jednostkowej tych robot z uwzgl?dnieniem cen

czymiikow produkcji nie wyzszych od srednieh cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)

dla wojewodztwa slqskiego, aktualnych w miesiqcu poprzedzaj^cym miesi^c, w ktdrym kalkulacja (odpowiednio szczegolowy kosztorys robot

dodatkowych lub kosztorys rdZnicowy) jest sporz^dzana. 2.Wykonawca dokona wyliczeh, o ktdrych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajqcemu do

zatwierdzenia wysokosc wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 1 ust.7 lub ust.9 umowy, przed podpisaniem stosownego aneksu do umowy i

rozpocz?ciem tych robot. 3.Jezeli odpowiednio szczegolowy kosztorys robot dodatkowych lub kosztorys roznicowy przedlozony przez Wykonawc? do

zatwierdzenia Zamawiajqcemu b?dzie wykonany niezgodnie z zasadami okre^lonymi w ust. 1, Zamawiajqcy wprowadzi korekt? kosztorysu stosuj^c

zasady okreslone w ust.l. —6) 1. Zamawiaj^cy, moZe Z^dac od Wykonawcy zmiany lub odsuni?cia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od

wykonywania swiadczeii w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprz?t techniczny, osoby i kwalifrkacje, ktdrymi dysponuje podwykonawca

I
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lub dalszy podwykonawca, nie daj^ r^kojmi naleJytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych,

dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na

z^danie Zamawiaj^cego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy. 2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moZe dokonac zmiany podwykonawcy,

zrezygnowad z podwykonawcy b^dz wprowadzid podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zloZonej w zamowieniu nr

24/pn/2017 i nie wylqczonym z zakresu podwykonawstwa w warunkach postypowania o udzielenie zamdwienia (24/pn/2017). 3. Jezeli zmiana albo

rezygnacja z podwykonawcy dotyc;^ podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal siy, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy

Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkdw udzialu w postypowaniu, Wykonawca jest obowi^ny wykazac

Zamawiaj^cemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na

ktdrego zasoby Wykonawca powolywal siy w trakcie postypowania o udzielenie zamdwienia (24/pn/2017). 4, Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z

podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy b^dz wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie i nie wyl^czonym z zakresu

podwykonawstwa w warunkach postypowania o udzielenie zamdwienia (24/pn/2017), winno nast^pic w drodze pisemnego aneksu do umowy. 5. W

zwiqzku z tym, iz robota budowlana objyta przedmiotem umowy bydzie wykonywana w miejscu podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy Z^da, aby przed przyst^pieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s^ juZ znane, podal nazwy albo imiona i

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaangaZowanych w wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca

zobowiqzuje siy zawiadamiac Zamawiaj^cego o wszelkioh zmianach danych, o ktdiych mowa w zdaniu pierws^m, w trakcie realizacji umowy, a takZe

przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyd realizacjy roboty budowlanej (jeZeli

dotyczy). —7) 1. Umowa niniejsza bydzie mogla ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku wyst^pienia nastypujqcych

przeszkdd w jej realizacji: a) w przypadku zaistnienia okolicznoSci sity wyZszej w rozumieniu przyjytym w doktiynie i orzecznictwie (zdarzenie

zewnytrzne, niemoZnosc jego przewidzenia, niemoznosd zapobieZenia jego skutkom), takich jak w szczegdlnosci wojna, katastrofalne dzialania

przyrody, zamieszki ulic: ne, jeZeli uniemozliwia to wykonywanie robdt budowlanych. W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktdrych mowa

powyzej oraz ich wplywie na wykonanie umowy Wykonawca zobowi^any jest niezwlocznie poinformowad Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskad

pisemne stanowisko Zamawiajqcego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje siy Wykonawca, jako sily wyZszej oraz jej wplywu na mozliwo^d

prowadzenia robdt. b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych warunkami organizacyjnymi lub

innymi okolicznosciami, przez ktdre naleZy rozumiec w szczegdlnosci sytuacje wynikaj^ce z wad dokumentacji, w oparciu o ktdrq realizowana jest

umowa, a takZe sytuacje zwiqzane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwoleh, uzgodnien etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie

robdt; c) w przypadku zaistnienia warunkdw atmosferycznych uniemoZliwiaj^cych prawidlowe technologicznie wykonywanie robdt budowlanych.

Zasadnoic powolania siy na przedmiotowq przeslanky bydzie kaZdorazowo oceniana przez Zamawiaj^cego na podstawie powszechnie dostypnej

wiedzy budowlanej na temat procesdw technologicznych wykonywania robdt budowlanych; Za warunki atmosferyczne uniemoZliwiaj^ce prawidlowe

technologicznie wykonywanie robdt budowlanych Strony umowy uznaj^ spadek temperatury powietrza w nocy poniZej +5 stopni C. d) gdy wyst^pi

koniecznoid wykonania robdt dodatkowych b^dz robdt zamiennych, jeZeli wstrzymuj^ one lub opdzniaj^ realizacjy przedmiotu umowy; e) w

przypadku wyst^pienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdwnolegle prowadzonymi przez irme podmioly inwestycjami w zakresie

niezbydnym do unikniycia lub usuniycia tych kolizji. 2. W sytuacji zaistnienia ktdrejkolwiek z wyZej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a, b, c, d lub

e), termin wykonania robdt budowlanych zostanie zawieszony na okres niezbydny do usuniycia lub ustqpienia przeszkody w wykonywaniu robdt. Od

pierwszego dnia roboczego nastypujqcego po dniu usuniycia lub ust^pienia przeszkody bieg terminu realizacji robdt budowlanych bydzie

kontynuowany. 3. Zawieszenie terminu realizacji robdt budowlanych bydzie wymagalo pisemnego potwierdzenia przez Zamawiaj^cego na protokole

zawieszenia okreslaj^cym w szczegdlnosci daty rozpoczycia okresu zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz Wykonawcy. 4. Kazdorazowe

zawieszenie robdt zostanie rdwniez odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone wpisami w kolejnych dniach az do usuniycia lub ust^pienia

przeszkody. 5.Po usuniyciu lub ust^pieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporz^dz^ pisemny aneks do umowy wskazuj^cy okres trwania

zawieszenia realizacji robdt budowlanych oraz okreslaj^cy termin pozostaly do zakohczenia realizacji umowy. d.Wystqpienie ktdrejkolwiek z

przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczad zawieszenia terminu realizacji robdt budowlanych jako calo&i; przeszkoda moze dotyczyc

realizacji pojedynczej pozycji lub niektdrych pozycji szczegdlowego kosztorysu ofertowego, b^dz ich czysci, co nie wyklucza prowadzenia robdt

budowlanych w innym zakresie. Niezaleznie od zakresu zawieszenia, zapisy ust. 1-5 znajd^ odpowiednie zastosowanie. —8) 1. Zmiana osdb lub danych

teleadresowych wskazanych w par.5 ust. 1- ust.4 dla swej skutecznofci wymaga jedynie pisemnego oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie umowy. 2.

Ewentualna zmiana kierownika budowy wskazanego w par.5 ust. 6 bydzie mozliwa pod warunkiem spetnienia przez nowego kierownika budowy

wymagan okreslonych w stosunku do kierownika budowy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji ze strony Zamawiaj^cego. —9) Jezeli w okresie

realizacji umowy nast^pi ustawowa zmiana stawki podatku VAT przyjmuje siy nastypuj^ce zasady. Jezeli zmiana stawki podatku VAT bydzie

oznaczala zwiykszenie wynagrodzenia brutto umowy albo - w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowi^uj^cymi przepisami obowiqzany bydzie

odprowadzac Zamawiajqcy - zwiykszenie wydatku brutto po stronie Zamawiajqcego, wynagrodzenie netto umowy, w tym takZe wartdsci, ceny netto

podane w zai^czniku nr 2 do umowy, zostanie obnizone w taki sposdb, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zujqcej stawki podatku VAT, wydatek brutto
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po stronie Zamawiajqcego nie przekroczyl ceny oferty netto Wykonawcy powi^kszonej o podatek VAT w wysokosci obowi^ujqcej w dniu ztozenia

oferty w zamdwieniu nr 24/pn/2017. W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do wynagrodzenia

netto umowy, w tym takZe do wartosci, can netto podanych w zat^czniku nr 2 do umowy, zostanie doliezony podatek VAT w wysokosci obowiqzujqcej

na skutek zmniejszenia stawki. Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formic pisemnej, w

drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejicia w zycie zmiany stawki podatku VAT. —10) W trakcie realizacji umowy Wykonawca moZe

dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jednq tub kilka form, o ktoiych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana foimy

zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem ci^gfosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany

formy zabezpieczenia Wykonawca obowiqzany jest poinformowac Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia

zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

IV.6) ESiFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposdb udostfpniania informacji o eharakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki sluZqce ochronie informacji o eharakterze poufnym

IV.6.2) Terrain sktadania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do ndziaiu w postfpowaniu;

Data: 2017-10-06, godzina: 11:00,

Skrdcenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl^du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniezony,

negocjacje z ogloszeniem):

Wskazac powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mogq bye sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postfpowaniu

> j^zyk polski

IV.6.3) Terrain zwi^zania oferty; do: okres w dniaeh: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si? uniewaznienie post?powania o udzieienie zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkdw pochodz^cycb z budzetu

Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcycb zwrotowi ̂ rodkdw z poraocy udzieionej przez panstwa czionkowskie Europejskiego Porozuraienia o

Wolnym Handiu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie caiosci lub cz?sci zara6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si? uniewaznienie post?powania o udzieienie zara6wienia, jezeli ̂ rodki siuzqce siinansowaniu zara6wien na badania

naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajqcy zamierzal przeznaczyd na sfinansowanie caiosci lub cz?$ci zamdwienia, nie zostaly ran

przyznane Nie

rV.6.6) Inforraacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZEl§CIOWYCH

I Publikacja || Korekta || Przerwanie sesji || Wydmk strony |
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