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Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddziat Wojewodzki: Wykonanie wielobranzowego projektu
budowlanego dla zadania: rozbudowa istniej^cego budynku administracyjno-biurowego Sl^skiego

OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^zkowe
Ogloszenie dotyczy; Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamowienie mog^ ubiegac si^ wyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore b^dq
realizowaly zamowienie, obejmuje spoleczn^ i zawodowq integracje osdb bed^cych czlonkami
grup spoleczhie marginalizowanych

Nie

Nale:^ podac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalez^cych do jednej lub wiecej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatmdnionych
przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiaj^cy
Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post^powania

Nie

Informaeje na temat podmiotu ktoremu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiaj^cyeh

Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiaJucych, ktorzy wspolnie przeprowadzajq.postepowanie oraz
podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z
danymi do kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiaj^cymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiaj^cynii z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej - maj^ce zastbsowanie krajowe prawo zamowieh
publicznych:
Informaeje dodatkowe:
1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki, krajowy
numer identyfikacyjny 15447382000300, ul. ul. Kossutha 13 , 40-844 Katowice, woj. sl^skie,
pahstwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks
327 351 636.

Adres strony intemetowej (URL): www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod ktorym moma uzyskac dost^p do narz^dzi i urz^dzeh lub
formatow plikow, ktore nie s^ ogolnie dost^pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ4CEGO; Podmiot prawa publicznego
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
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Podziai obowiqzkow mi^dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
post^powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z
zamawiaj^eymi z innyeh panstw ezlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj^eyeh jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie post^powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiajqey, ezy zamowienie b^dzie udzielane przez
kazdego z zamawiaj^eych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzjelone w imieniu i na
rzeez pozostalyeh zamawiajqeyeh):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny 1 bezposredni dost(^p do dokumentow z post^powania mozna uzyskac
pod adresem (URL)

Tak

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

Adres strpny internetowej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia

Tak

.  http://www.nfz-katowiee.p1/news/group/l 6/o-nas/zamowienia/przetargi

Dost^p do dokumentow z post^powania jest ograniezony - wi^cej infprmaeji mpzna uzyskac
ppd adresem

Nie

r

Oferty lub wnipski o dppuszczenie dp udzialu w post^ppwaniu nale^ przesylac:
Elektrpnicznie

Nie

adres

Dppuszczpne jest przeslanie ofert lub wnipskpw o dppuszczenie dp udziaiu w
post^powaniu w inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie pfert lub wnipskow p dppuszczenie do udziaiu w post^powaniu
w inny sposob:
Tak

Inny sposob:
w formic pisemnej
Adres:

Sl^ski OW NFZ, ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj nr 208A (II pi^tro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie s^ ogolnie dost^pne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dost^p do tych narz^dzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

n.l) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: Wykonanie wielobranzowego projektu
budowlanego dla zadania: rozbudowa istniej^cego budynku administracyjno-biurowegO
Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
Numerreferencyjny: 19/pn/2019
Przed wszcz^ciem post^powania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
tecbniczny
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Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Ushigi
11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz^sciowych
Zamowienie podzielone j est na cz^sci:

Nie

Oferty lub wniosM o dopuszczenie do udziahi w post^powaniu mozna sktadac w
odniesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia Iqcznie nast^puj^cych cz^ki lub grup
czfsci:

Maksymalna liczba cz^sci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, usiug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ̂ a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug^ lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie wielobranzowego projektu
budowlanego dla zadania: rozbudowa istniej^cego budynku administracyjno-biurowego
Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamowienia - Zalozenia do projektowania oraz we
wzorze umowy. Opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w formularzu opis przedmiotu
zamowienia - Zalozenia do projektowania. Opis przedmiotu zamowienia nie narusza przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym normy art. 29 ust.3 pzp. 2. Przedmiot zamowienia
w szczegolnosci obejmuje nast^pujqce projekty, opracowania i czynnosci: 1) projekt budowlany -
rozbudowa istniejqcego budynku administracyjno - biurowego Sl^skiego OWNFZ w Katowicach
przy ul. Kossutha 13 wraz z murem oporowym; 2) projekty wykonawcze dla wszystkich branz
/konstrukcja, architektura, aranzacja wn?trz, instalacja elelctryczna, instalacja niskopr^dowa,
klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, wod.-kan., c.o., projekt zagospodarowania terenu
(urz^dzenie, uzbrojenie terenu, droga dojazdowa wewn?trzna), oswietlenia terenu, przyl^cza c.o.
z istniej^cego w?zla cieplnego w budynku glownym, winda - wewn?trzna platforma dla osob
niepelnosprawnych/; 3) projekt przekladki kabli elektroenergetycznych (wraz z konieeznymi
uzgodnieniami); 4) przedmiary robot; 5) informacja dotycz^ca BIOZ (bezpieczehstwo i ochrona
zdrowia); 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych; 7) kosztorysy
inwestorskie szczegolowe (zwane dalej takze kosztorysem/kosztorysami) obejmuj^ce calosc
zadania inwestycyjnego; 8) wszelkie projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, jesli b^dq.
wymagane odr?bnymi przepisami; 9) opinia geologiczna z dokumentacj^ badah podloza
gruntowego; 10) a takze uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiaj^cego projekt wst?pny; o
ktorym mowa w §2 ust.2 wzoru umowy, zawieraj^cy w szczegolnosci rzuty kondygnacji ze
wskazaniem rozmieszczenia pomieszczeh, ktory wraz z formularzem opis przedmiotu
zamowienia - Zalozenia do projektowania, b?dzie podstaw^ opracowania pozostalej
dokumentacji, z zastrzezeniem §1 ust.2 pkt 3 wzoru umowy. 3. Wzor umowy przewiduje i okresla
warunki ewentualnej zmiany tresci umowy. 4. W formularzu opis przedmiotu zamowienia -
zalozenia do projektowania Wykonawca winien oswiadczyc, iz przedmiot zamowienia (umowy)
zostanie wykonany przez osoby posiadaj^ce wymagane prawem uprawnienia w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej, w tym osoby z uprawnieniami projektowymi. 5.
Wykonawca winien udzielic 60-miesi?cznej r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia na
warunkach okreslonych we wzorze umowy (patrz formularz oferty). Bieg okresu r?kojmi za wady
rozpoczyna si? od dnia podpisania protokohi odbioru, konczy zas wraz z uplywem 60 -
miesi?c^ego okresu r?kojmi za wady licz^c od dnia podpisania protokohi odbioru.
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6.Zainawiaj^cy zastxzega obowi^ek osobistego wykonania przez Wykonawc^ prac projektowych
polegaj^cych na sporz^dzeniu projektu dla branzy konstrukcyjnej. W formularzu opis przedmiotu
zamowienia - zalozenia do projektowania Wykonawca winien oswiadczyc, iz zobowiazuje si?
wykonac osobiscie zakres prac projektowych polegaj^cy na sporz^dzeniu projektu dla branzy
konstrukcyjnej (bez korzystania w tym zalcresie z podwykonawcow).

II.5) Glowny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV;

11.6) Calkowita wartosc zamowienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartosc bez VAT:

Waluta:

(wprzypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupdw - szacunkowa catkowita
maksymalna wartosc w catym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicmego
systemu zakupdw)

11.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 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 ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w ktdrym realizowane b?dzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesi^cach: lub dniach:
lub

data rozpocz?cia: lub zakonczenia: 2020-01-17

11.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamowienia: w tenninie do dnia 17.01.2020 r.,
z zastrzezeniem postanowieh wzoru umowy. Wykonawca zobowi^zany b?dzie w terminie 10 dni
licz^c od dnia zawarcia umowy - w oparciu o zal^cznik nr 1 do umowy - Zalozenia do
projektowania, opracowac, uzgodnic i dostarczyc Zamawiaj^cemu projekt wst?pny zawieraj^cy w
szczegdlnosci rzuty kondygnacji ze wskazaniem rozmieszczenia pomieszczeh. Uzgodniony i
zatwierdzony przez Zarnawiaj^cego projekt wst?pny stanowil b?dzie podstaw? do opracowania
przez Wykonawc? pozostalej dokumentacji stanowi^cej przedmiot umowy. Zatwierdzenie
uzgodnionego wst?pnego projektu przez Zamawiaj^cego nast^pi na pismie, w terminie do 3 dni
roboczych licz^c od dnia dostarczenia tego projektu. W terminie 3 dni roboczych licz^c od dnia
zawarcia umowy, Zamawiajqcy w porozumieniu z Wykonawcq sporzqdzi harmonogram spotkah
roboczych w sprawie projektowania, ktore b?dq odbywaly si? w siedzibie Slqskiego OW NFZ w
Katowicach. Kwesti? terminow i zasad wykonania zamowienia szczegdiowo opisuje wzor
umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYMI TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udziahi w post?powaniu dotyczqcy
sytuacji fmansowej Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow fmansowych w
wysokosci co najmmej 40 000,00 zlotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie
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mniejszym niz 40 000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed upiywem
terminu skiadama ofert. W celu wykazania spelnienia warunJoa udziaiu w post^powaniu
dotycz^cego sytuacji finansowej (posiadanie srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej),
Wykonawca skiada oswiadczenie o speinianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ),
a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub lit.b SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udziaiu w post^powaniu dotycz^cy
zdolnosci zawodowej. W celu wykazania spelnienia warunku udziaiu w post?powaniu
dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania wymaganego doswiadczenia), a opisanego
ponizej, Wykonawca skiada oswiadczenie o speinianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1
SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.c i Iit.d
SIWZ. Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej (posiadania
wymaganego doswiadczenia) polegaj^cy na nale^tym wykonaniu, a w przypadku swiadczen
okresowych lub ci^glych rowniez wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upiywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie,
przynajmniej jednej uslugi wykonanej lub wykonywanej zdefmiowanej ponizej. —Pod
poj?ciem wykonana ushiga nale:^ rozumiec zamowienie polegaj^ce na wykonaniu projektu co
najmniej 2 - kondygnacyjnego budynku biurowego, obejmuj^cego projekt dia bran^
konstrukcyjnej, ktorej realizacja zakonczyla si? (umowa zostala zrealizowana). -—Pod
poj?ciem wykonywana ushiga nalezy rozumiec zamowienie b^d^ce w trakcie realizacji
(umowa jest nadal realizowana), ktorego cz?sc polegaj^ca na wykonaniu projektu co najmniej
2 - kondygnacyjnego budynku biurowego, obejmuj^cego projekt dla bran^ konstrukcyjnej,
zostala juz zrealizowana (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wyl^cznie swiadczen okresowych lub
ci^glych. Jezeli Wykonawca powola si? na wykonywanie uslugi stanowi^cej swiadczenie
okresowe lub ci^gle, w przypadku w^tpliwosci zobowi^zany b?dzie wykazac - udowodnic -
okresowy lub ci^gly charakter swiadczenia). »Wykaz uslug wykonanych - a w przypadku
swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez wykonywanych - Wykonawca zamieszcza w
formularzu wykaz uslug wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal^czeniem dowodow
okreslaj^cych, czy te uslugi zostaly wykonane lub s^ wykonywane nale^cie, przy czym
dowodami, o ktorych mowa powyzej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych
lub ci^glych s^ wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - oswiadczenie Wykonawcy; w -
przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych nadal wykonywanych, referencje b^dz inne
dokumenty potwierdzaj^ce ich nale^te wykonywanie powiimy bye wydanenie wczesmej niz
3 miesi^ce przed upiywem terminu skladania ofert. —Pod poj?ciem budynek biurowy nale:^
rozumiec budynek wykorzystywany jako miejsce pracy dla dzialalnosci biura, sekretariatu lub
innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki bankow, urz?d6w pocztowych, urz?d6w
miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych; budynki centrow
konferencyjnych i kongresow, s^dow i parlamentow (defmicja budyriku biurowego wg
rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektow Budowlanych (PKOB), Dz.U.1999.112.1316 ze zm.). —Zamawiaj^cy nie definiuje
wymogu odnosnie wartosci uslugi. —Uwaga! • Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie
kazdej wykazanej uslugi musi zostac poparte dowodem, ze usluga zostala wykonana nale^cie
lub jest wykonywana nalezycie. • Informacje podane w formularzu wykaz ushig nie mog^ bye
sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi z dokumentow potwierdzaj^cych nalezyte wykonanie
(wykonywanie) ushig. • Podaj^c w formularzu wykaz uslug dat? wykonania, Wykonawca: - w
przypadku uslugi wykonanej - wskazuje dzieh, miesi^c i rok zakohczenia calej uslugi (umowa
zostala zrealizowana); - w przypadku uslugi wykonywanej - wskazuje dzieh, miesi^c i rok
zakohczeiiia realizowania jej cz?sci (umowa jest nadal realizowana). 'Podaj^c w formularzu
wykaz uslug, rodzaj uslugi, Wykonawca wskazuje przedmiot uslugi zgodny ze zdefiniowanym
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powyzej. 'Podaj^c w formularzu wykaz ushig wartosc, Wykonawca wpisuje kwot? bmtto w
zlotych za wykonan^ usiug?. • W przypadku ushigi wykonywanej (umowa jest nadal
realizowana) Wykonawca wpisuje kwot? brutto w ziotych za wykonan^ cz?sc usiugi. •Podaj^c
w formularzu wykaz uslug podmiot, na rzecz ktorego ushiga zostala wykonana lub jest
wykonywana Wykonawca podaje nazw? lub firm? oraz adres lub siedzib? tego podmiotu.
•Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamowien bylby szerszy (np.
obejmowalby rowniez inny rodzaj zamowienia b^dz inne ushigi), Wykonawca winien
wyodr?bnic i podac dane dotycz^ce jedynie wykonanej ushigi zdefiniowanej powyzej. W
przypadku podawania wartosci Wykonawca winien wpisac zarowno kwot? stanowi^c^ wartosc
calego zamowienia, jak i wartosc samej ushigi zdefmiowanej powyzej. —Uwaga: W zwi^zku
z faktem, iz Zamawiaj^cy zastrzega obowi^zek osobistego wykonania przez Wykonawc? prac
projektowych polegaj^cych na sporz^dzeniu projektu dla bran^ konstrukcyjnej, nie
dopuszcza si? w niniejszym post?powaniu polegania przez Wykonawc? na zdolnosci
zawodowej (doswiadczeniu) innych podmiotow - zob. pkt V ppkt 3 SIWZ.
Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziahi w post?powaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacj^ o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob'
Nie

Informacje dodatkowe; Ponizsze odnosi si? odpowiednio do warunku dotycz^cego sytuacji
fmansowej oraz warunku dotycz^cego zdolnosci zawodowej. 1. W zwi^zku z art. 22a ust.l
pzp, zgodnie z ktorym: Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziahi
w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia
lub jego cz?sci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
fmansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezalemie od charakteru prawnego
l^cz^cych go z nim stosunkow prawnych, na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?,
iz „stosowna sytuacja", o ktorej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp, wyst^pi wyl^cznie w
przypadku, gdy: 1) Wykonawca, ktory polega na zasobach innego podmiotu/ow, udowodni
Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego
podmiotu/6w, w szczegolnosci przedstawiaj^c zobowi^zanie 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, pozwalaj^ na
wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udziahi w post?powaniu oraz 3)
Zamawiaj^cy zbada, ze nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp. Uwaga! W przypadku polegania na zasobach innego
podmiotu/6w, Wykonawca jest zobowi^zany wskazac ten fakt w formularzu oferty. Uwaga! W
zwi^zku z faktem, iz Zamawiaj^cy zastrzega obowi^zek osobistego wykonania przez
Wykonawc? prac proj ektowych polegaj ̂cych na sporz^dzeniu proj ektu dla bran^
konstrukcyjnej, nie dopuszcza si? w niniejszym post?powaniu polegania przez Wykonawc? na
zdolnosci zawodowej (doswiadczeniu) innych podmiotow. W celu oceny, czy Wykonawca
polegaj 4c na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a pzp, b?dzie
dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nale^te wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow, Zamawiaj^cy z^da wskazania w
szczegolnosci: a) podmiotu, ktory udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres); b)
zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobow iimego podmiotu; c) sposobu wykorzystania
zasobow innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamowienia publicznego; d)
zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.
Informacje, o ktorych mowa powyzej pod lit.a-d, winny znalezc si? w zobowi^zaniu podmiotu
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia. Zobowi^zanie podmiotu, o ktorym mowa wyzej, Wykonawca zal^cza do oferty.
Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci lub sytuacja finansowa podmiotu, o ktorym
mowa w art. 22a ust.l pzp, nie potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunku udziahi w
post?powaniu jub zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da.
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aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiaj^cego: a) zast^pil ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub b) zobowi^zai si? do osobistego wykonania odpowiedniej
cz?sci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci lub sytuacj? fmansowq, o ktorych mowa w art.
22a ust.l pzp. Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej
innych podmiotow/tu odpowiada solidamie z podmiotem, ktory zobowi^zal si? do
udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion^ przez Zamawiaj^cego powstal^ wskutek
nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ze za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy. 2.
Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego zdolnosci zawodowej
(posiadania wymaganego doswiadczenia), Wykonawcy mog^ polegac na zdolnosciach innych
podmiotow, jesli podmioty te zrealizuj^ uslugi, do realizacji ktorych te zdolnosci s^
wymaganc. Jcdnakzc w zwi^zku z faktcm, iz zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 pzp Zamawiaj^cy
zastrzega obowi^zck osobistego wykonania przez Wykonawc? prac projektowych
polegaj^cyeh na sporz^dzeniu projektu dla branzy konstrukcyjnej, nie dopuszcza si? w
niniejszym post?powaniu polegania przez Wykonawc? na zdolnosci zawodowej
(doswiadczeniu) iimych podmiotow. 3. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si?
0 udzielenie zamowienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt
1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy z Wykonawcow wspblnie ubiegaj^cy si? o udzielenie
zamowienia; b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pld 1 ppkt 2 lit.a
SIWZ - wystarczy spelni?nie go wspolnie przez Wykonawcow ubiegaj^cych si? o zamowienie
(jako suma posiadanych srodkow fmansowych lub zdolnosci kredytowej), co oznacza, iZ
warunek moze spelnic jeden z Wykonawcow, l^cznie dwoch lub kilku z nich albo l^cznie
wszyscy Wykonawcy; c) warunek udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1
ppkt 2 lit.b, SIWZ, winien spelnic samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia, tzn. przynajmniej jeden z taldch Wykonawcow
powinien posiadac wymaganc doswiadczenie (brak mozliwosci sumowania zdolnosci
zawodowej - doswiadczenia).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiaj^cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na pod[stawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiaj^cy przewiduje nast?puj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl^ W CELU
WST^PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelniaiiiu warunkpw udzialu w
post?powaniu
Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCA W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

IllfS) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
lONAWCl? W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

in.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST^POWANIU:
Przed udzieleniem zamowienia Zamawiajqcy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych
na dzien ziozenia nast^puj^cych dokumentow: a) informaGja banku lub sppldzielczej kasy
oszczpdnosciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc posiadanych srodkow finansowych
lub zdolnosc kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed
uplywem terminu skladania ofert (per. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ); b) informacja banku lub
spoldzielczej kasy osz;cz^dnosciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc posiadanych
srodkow finansowych lub zdolnosc kredytow^ podmiotu, na ktorego sytuacji finansowej
Wykonawca polega, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu
skladania ofert (jezeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego
podmiotu/podmiotow). » Jezeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego
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, moze zlozyc inny dokument, ktory w
wystarczaj^cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udzialu
w postppowaniu (art.26 ust. 2c pzp). c) wykaz ushig (wypelniony formularz wykaz ushig)
wykonanych a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych rowniez wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofeil, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane lub s^ wykonywane
nale:^cie, z zal^czeniem d) dowodow okreslajqcych czy te uslugi zostaly wykonane lub s^
wykonywane nale^cie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s^ referencje b^dz iime
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w
przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych s^ wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow - oswiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczen okresowych lub ci^glych
nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte
wykonywanie powinny bye wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu
skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

111.6) WYKAZ dSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCA W POST^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-
katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze
Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W przypadku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlo:^c wraz z
oswiadczeniem dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym
Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie
zamowienia. For. art. 24 ust. 11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajow. dokumentow (...).

SEKCJAIV: PROCEDURA

IV.l)pPIS
IV.I.l) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj^cy z^da wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

a
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1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium
w wysokosci: 2 000,00 zlotych (stownie: dwa tysi^ce 00/100 zlotych). 2. Wykonawca moze
wniesc wadium wjednej lub kilku nast^puj^cych formach: 1) pieni^dzu, 2) por^czeniach
bankowych lub por^czeniach spoMzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym, ze
por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni?mym, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi^biorczosci. 3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nale^ wplacic przelewem na
rachunek bankowy wskazany ponizej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420
0002. Na potrzeby przelewow mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz
adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^i^ch 1,
40-043 Katowice. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?zna,
Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument - wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w
Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410. Tresc takiego dokumentu nie moze
warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiajqcemu od badania zasadnosci z^dania
wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac
postanowienia art. 46 usi.4a oraz ust.5 pzp. Dokument swoj^ waaiosci^ musi obejmowac
okres odpowiadaj^cy terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si?
wraz z upiywem terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania
ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktorym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno miec
charakter bezwarunkowy i nieodwolalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed upiywem
terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie
dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplyw srodkow pieni?znych na podany wyzej
rachunek bankowy, przed upiywem terminu skladania ofert, o ktdrym mowa w pkt XI ppkt 1
SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiaj^cy
zobowiqzany jest odrzucic ofert?, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposob nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaiiczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nale:^ podac informacje na temat udzjelania zaiiczek:

IV.1.4) Wymaga si? zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolqczenia do
ofert katalogow elektronicznych:

Nie ,

Dopuszcza si? zlozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? zlozenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednOczesnym zlozeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostanq zaproszeni do udzialu w
post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

'Liczba wykonawcow
PrzewidyWana minimalna liczba wykonawcow
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Maksymalna liczba wykpnawcow
Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa r^owa bpdzie zawarta;.

Czy przewiduje sip ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana rhaksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkow:e:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemn zakupow:

Adres strony internetowej, na ktdrej bpdq. zamieszpzone dodatkowe informacje dotycz^ce
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe;

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupo^ dopuszcza sip zlozenie ofert w
formic katalogpw elektronicznych:

Przewiduje sip pobranie ze zlpzpnych katalogow elektronicznych infonnacji potrzebnych do
sporz^dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznegp systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji eUktromczne] (przetarg nieograniczony, przetarg-
ograniczony, negocjacje z ogioszeniem)' •
Nale^ pod.ac adres strony internetowej, na ktorej aukcja,bpdzie prowa;dzona:

Nalezy wskazac elementy, kt6rych wartosci bpd^ przedmiptem aukcji elektroniczhej:
Przewiduje sip ograniczenia CO do przedstawionych wartpsci^ wynikaj^ce zopisu •;
przedmiotu zamowienia:

Nale:^ podac, ktore informacje zostan^ udostppnipne wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki hpdzie termin ich udostppnienia;
Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposob ppstppowania w toku aukcji elektronicmej i.ja,kie bpd^ warunki, na

Informacje dotycz^ce wykorzystywanego sprzptu elektronicznego, rozwi^zah i specyfikacji.
technicznych w zakresie polqczeh: •
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy, wykonawcy, ktdrzy nie zlozyli nowych post^pieh, zpstan^ zakwalifikowani do nastppnego
etapu:

Warunki zamknipcia aukcji elektronicznej: ^ ,

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
iy.2.1) Kryteria oceny ofert:
IY2^2) Kr^eria
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KryteriaZnaczenie

Ceria 100,00.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z pgloszeniem, dialog konkureiicyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszenieih
Minimalne wymagania, ktore musz^ speiniac wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie praWa do udzielenia zampwienia na podstawie ofert wstppnych
bezprzeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest ppdzial negocjacji naetapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale:^ podac informacje na temat etappw negocjacji (w tyni iiczbp etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3i2) Iriformacje na tematdialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi^zania stanowi^ce podstawp do skladania ofert, jezeli zamawiaji^cy pfzewiduje
nagrody:

. Wstppny harmonogram postppowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi^zan: ,
Nalezy podac informacje natemaf etapow diaiogu;

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedrniotu zamowienia definiuj^ee minimalne .wymagania, ktorym musz^
odjpowiadac wszystkie oferty:

Podzial negoejaeji na etapy w celu pgraniczeniu liczby .ofert podlegaj^cych negocjacjoin poprzez.
zartosowanie kryteriow oceny ofert wskazanychw specyfikacji istptnych Waimnkow zamowienia:

Informacje dodatkowe:

iy.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony intemetowej, na ktorej bpdzie prowadzona licytacj a elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na ktorej jest ,dostppny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej: ;
Wymagania dotycz^ce rejestracji i ideUtyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urz^dzen infortnatycznych:
SpOsob pOstppowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie rninimalnych wysokosci -
post^pien;
Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej -i czasie ich trwania.:

Czas trwania:
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Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego
etapu:

Termin skiadania wnioskow o dopuszczenie do udziaiu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni^cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si^ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku dp tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykpnawcy: T^
Nale^ wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcy zmiany lub odsuni^cia podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizaeji przedmiotu umowy, jezeli osOby i kwalifikacje
podwykonawcy, nie daj^ r?kojmi nalei^tego wykonania powierzonych podwykonawcy czynnosci
lub dotrzymania terminu realizaeji umowy. Wykonawca niezwlocznie usunie na z^danie
Zamawiaj^cego podwykonawcy, jezeli dzialania podwykonawcy naruszaj^ postanowienia
niniejszej umowy. 2. W trakcie realizaeji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany
podwykonawcy b^dz zrezygnowac z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 19/pn/2019, z zastrzezeniem obowi^zku osobistego wykonania przez
Wykonawcy prac projektowych polegaj^cych na sporz^dzeniu prpjektu dla branzy
konstrukcyjnej. 3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal sly, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziaiu w postypowaniu,
Wykonawca jest obowiqzany wykazac Zamawiajq.cemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powoiywal siy w trakcie postypowania o udzielenie zamowienia (19/pn
/2019). 4. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy
wiimo nastq.pic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem przyczyny oraz w przypadku
zmiany podwykonawcy - ze wskazaniem nowego podwykonawcy. 5. W zwi^zku z tym, iz usluga
objyta przedmiotem umowy bydzie wykonywana w miejscu podlegaj^cym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed przystq.pieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie uslugi.
Wykonawca zobowi^zuje siy zawiadamiac ZamaWiaj^cego o wsZelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizaeji umowy, a takze przeka^wac informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc realizacjy
uslugi (jezeli dotyczy), z zastrzezeniem § 11 ust.2 wzoru umowy. Wykonawca zobowi^zuje siy
zawiadamiac Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizaeji umowy, a takze przekazywac informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pofoiejszym okresie zamierza powierzyc realizacjy uslugi (jezeli
dotyczy), z zastrzezeniem § 11 ust.2. 6. Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze srodkow ,
inwestycyjnych roku 2019, Zamawiaj^cy zastrzega, iz w sytuacji niezakonczenia realizaeji
umowy do dnia 17.01.2020 r. z powodu niedotrzymania terminow realizaeji umowy przez
Wykonawcy lub w przypadku niewystawienia i niedostarczenia faktury VAT przez Wykonawcy w
terminie do dnia 24.01.2020 r., Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do odst^pienia od mnowy
z zachowaniem zasad okreslonych w §10 ust.l lit.a wzoru umowy oraz §10 ust.6 wzoru umowy
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oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5% wynagrodzenia calkowitego
umowy okreslonego w §4 ust.l wzoru umowy. Wzor umowy okresla rowniez inne przypadki
uprawmaj^ce Zamawiaj^cego do odst^pienia od irniowy. 7. W przypadku ustawowego
zwi^kszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, ceny netto uj^te w
niniejszej umowie, winny zostac odpowiednio obnizone przez Wykonawc?, tak, aby po
uwzgl^dmeniu wyzszej stawki podatku VAT wprowadzonej na skutek zmiany, w sumie wysokosc
wynagrodzenia calkowitego umowy nie przekroczyla ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w
zamowieniu nr 19/pn/2019. W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w
okresie realizacji umowy, do cen netto, o ktorych mowa.w niniejszej umowie, zostanie doliczony
podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej na skutek zmniejszenia stawki. Zmiana stawki podatku
VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formic pisemnej, w drodze
aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT. 8. W trakcie
realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany
jest poinformOwac Zamawiaj^cego z odpowiedhim wyprzedzeniem. Zmiana formy
zabezpieczenia zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy. 9.
Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy wymagac b^dzie formy pisemnej pod
rygorem niewamosci, z uwzgl^dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udost^pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

r

Srodkl sluz^ce pchronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postfpowaniu:
Data: 2019-10-23, godzina: 12:00,
Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl?du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):
Nie

Wskazac powody:

J?zyk lub j?zyki, wjakich mog^ bye sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w
post^powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi^zania oferty: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje si§ uniewaznienie post^powania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj^cych
zwrotowi srodkow z pomocy udzielOnej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznacZone na sfinansowanie
calosci lub czfsci zamowienia: Nie
rV.b.S) Przewiduje si? uniewaznienie post?powania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki
sluz^ce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiajqcy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub cz?sci zamowienia, nie
zostaly mu przyznane Nie
iy.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Bozena Gil
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