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Nafodowy Fundusz Zdtowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki: Robota budowlana - prace remontowe na
poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury !§0W NFZ w Cz^stochowie przy ul.

Cz^oryskiego 28
OGLOSZENIE O ZAMOM^ENIU - Roboty budowlane

Zaihieszczanie ogtoszenia: Zamieszczatiie pbowi^zkowe
Ogloszenie dbtyczy : Z^owieiiia publicznego
Zamdwi^iiie dotyczy projektu lub prDgrainu wspdlfinansdwanbgo ze srbdkow Unii
Eiirbpejskiej

Nie

Nazwa prdjekttt Ittb prdgrama
O zaiPdwieMe mdg^ ubiegac si^ ytyl^cznie zaklady piracy chfdiiidiiej draz ̂kdiiawcy, ktdiych
dzialalnbsc, lub dZiaMiidsc ich wyddf fbnidnych drganizacyjuie jedndstek, kldre b§d^
feaiizdtvaly zamd#ie'nievdbejttuje spdleczu^ i zawdddw^ itttegfacjf ds6b bfd^cych czldUkami
gfiiip spdlebZttie Marginalizdwanych

Nie

Nalezy podac mmifnaliiy pfocentowy wskainik zatrudnienia osob nalez^cych do jednej lub wi?cej
kategorii, o ktoiych mowa w iaft. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych
przez z^ady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Pdstfpdwanie przeprdwadza centralny zamawiaj^cy
Nie

Pdst^pdWaUie przeprdwadza pddmidt, ktdremu zamawiaj^cy pdwierzyl/pdwierzyli
przeprdwadzenie pdst^pdwania

Nie

Infdrmacje na teuiat podmidtu ktdremu zamawiaj^ey pdwierzyl/pdwierzyli prdtivadzenie
pdstfpdwania:

Nie

JeZeli tak, naleZy wymienic zamawiaj^cych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj^post^powanie oraz
podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z
danymi do kontaktow;

PdstifpdWauie jest przeprOwadzane wspdlnie z zamawiaj^eymi z innych patastw
czldukdwskieh tJnil Eurdpejskiej

Nie

W przypadku przeprdwadzania pdstfpdwania wspolnie z zamawiajqeymi z innych panstw
czlOnkdwskich Unii Eurdpejskiej - maj^ce zastdsdwanie krajdwe prawO zamOwieh
publiczuych:
Informaeje: dddatkowe:
li 1) NAZWA I AiiRES; NarOdowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki, krajowy
numer identyfikacyjny 1544738200030, til. ul. KossUtha 13 ,40844 Katowice, woj. sl4skie,
panstWo Polska, tel. (032) 7351547,7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks
327 351 636.

Adres strony internetowej (URL): http://wWw.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskac dost^p do narz^dzi i urz^dzeh lub
formatow plikow, ktore nie s^ ogolnie dost^pne
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: Podmiot prawa publicznego
13) WSP6LNE UfiZlELANlE ZAM6WIENIA Qezeli dotycty)-.
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Podzial obowi^ow mi?dzy zamawiajqcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
post^powania, w tyiri w prZypadku wspolnego przeprowadzania post^powania Z
zamawiaj^cymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj^cych jest
odpowiedzialny Za przeprowadzenie poSt^powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, czy zamowienie b^dzie udzielane przez
kazdego z zaniawiaj^cych indywidualme, czy zamoWicnie zostanie udzielone w iniieniu i na
rzecz pozostalych zamawiajqcych):

L4) KdMmiKAGJA:
Nieograniczofiy, pdliy i beZposrCdm dost^p do dokuMentow z postfpoWailid inOziia wi^skac
pod adresein (URL)

Tak

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

AdrCs strony internetOwej, na ktorej zamieszczona bfdzie specyfikacja istotnych Warunkow
zaindwiettia

Tak

http://www.nfz-katowice.p1/news/group/l 6/o-nas/zaniowienia/przetargi

Dost^p do dokuinentow z ppst^powania jest ograniczony - wi^cej infofmacji mOzna uzyskac
pod adresein

Nie

Oferfy lub wnibski o dopuszczenie do udziahi w post^poWaniu naleiy przesylac:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopnszczoiie jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzlalu w
post^powaniu w inny sposob:
Nie " ' ■
inny sposob:

Wymagane jest przCslanie ofert lub wnloskdw o dopuszczenie do udziatu w ppst^powaniu
w inny sposob:
Tak

Inny sposob:
w formic pisemnej
Adres:

Sl^ski OW NFZ, ul. KoSsutha 13,04-844 Katowice, pokoj nr 208A .

Koniunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urz.qdzen. lub formatow
plikdw^ ktdre nie S^ ogolnie dost^pne

Nie

Nieogfaniczony, pelny, bczposredni i bezplatny dost?p do tych narz^dzi moZna u^skaC pod ,
adresem: (URL) I

SEKCJA il: PRZEDMIOT ZAMOWIENiA

11.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zaniawiaj^cego: Robota budowlana - prace remontowe
na poddaSzu i klatce sChodowej budynku delegatury ̂ OW NFZ W Cz^stOchowie przy ul.
Czartoryskiego 28
Numer referencyjny: 27/pn/2018
Przed wSZCZi^ciem postypOwania O udzielenie zamowienia prZeprowadzono dialog
techniczny
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Nie

11.2) RodZaj zamowienia: Roboty budbwlane
11.3) Inform^cja 0 mozliWosci skladania dfert.cz^sciowych
Zaffiowienie podzielone jest lia Gz^sci:

Nie

Oferify lub Wniosld d dopusZcZenie do udzialu W posti^pdlvianiu mdzna sldadac w
ddniesieniiu dd:

Zamawiaj%cy zastfZega sdbie prawd dd udzielepia l^cZnie nast^piij^cych cZ^Sci Idb grup
cz^sd:

Maksy&ahia licZba ezigsci zaiadwienia, na ktdfe mdze ZdstaG udzieldne zaiiidfvienie jednemu
wykdttaWcy:

II.4) Rrdtki dpis przedmidttt zamowienia (wielkosc, zdkres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub
robot budowlanych lub okreMenie zdpotrzebowania i wymagan ̂ a w prZypadku partnerstwa
mndwacyjnego - okfeslenie zapotrzebpwania na innowacyjny prOdUkt, nsliigf liib robdty
btldowlane: Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana polegaj^ca na wykdnaniu prac
remontowych na poddasZu i klatce schodowej budynku delegatuiy SOW NFZ w Cz^stochowie ;
przy vil. Czartoryskiego 28. Na opis przedmiotu zamowienia sktada sip: 1) foimularz opis
przedmiotu zamdwienia; 2)dokumentacja pfojektowa (rzuty oraz przedmiar robot) zai^czona do
SIWZ; 3)Specyfikacja technicZna wykonania i odbiorlx robot budowlanych, dalej: STWiOR,
zal^ezdna do SIWZ. Opis przedmiotu zamowienia uwzglpdnia przeznaczenie dla osob
niepelnosprawnych oraz wszystkich uzytkownikow (pracownikow), zgodnie z art. 29 ust.5 pzp.
• W przypadku roznic merytorycznych pottiipdzy tresci^ dokumentacji projektowej bqdz
STWiOR a tresci^ pozostalej czpsci SIWZ, pierwszeAstwo maj^ zapisy pozostalej Czpsci SlWZ. ,
Budynek przy ul. Czartoryskiego 28 w Czpstochowie jest ogolnodostppny dla petentow.
Realizacja zamowienia bpdzie przebiegala na warunkach okreslonych we Wzorze umoWy
stanowi^cym zal^cznik do SIWZ. Wzor umowy przeWiduje i okresla warunki ewentualnej
zmiany tresci umowy. SIWZ we wzOrze umowy okresla takze: a) Wymagania dotycz^ce tunowy p
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje '
Zgioszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, b) informacje o
umowach o podwykonaWstwo, ktorych przedmiotem s^ dostawy lub ushigi, ktore, z uwagi na
wartosc lub przedmiot tych dostaw lub uslug, nie podlegaj^ oboWi^zkowi przedkladania
Zamawiaj4cemu.Wz6r umowy okresla zasady Zawierania umow o podwykonawstwo zarowno w
przedmiocie robot budowlanych, jak i w przedmiocie dostaw i ushig. Obowiqzek przedkladania
umow 0 podwykonawstwo, ktoryeh przedmiotem s^ dostawy lub uslugi nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej miz 0,5% wartosci mnowy (tj. 0,5% wynagrodzenia
umowy okreslonego w §7 ust.l umowy - ceny ofCrty). Wyl^czCnie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzaj^cym, nie dotyczy umow o podwykonaWstwo o wartosci wipkszej niz 50 000,00 '
zlotych (brutto).

11.5) Clpwny kod CPV: 45000000-7
PPdatkowe kPdy CPV;
Kod CPV

45442100-8

45210000-2

45442190-5

45453000-7
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45421000-4

45111300-1

11.6) CalkiDwita wartbsc zamowienia (jezeli zamawiaj'qcy podaje infortnacje 6 wartosci
zarndwienia):
Wartdsc bez VAT:

Waluta:

(wprzypadku uMow ramdwych tub dynamicznegb systemu zakUposy - smcmkowa ccilkowita
fndksytnalna Waidosc w cdtyni okresie obowiqzywania umdwy mtnowej tub dynamiczfiego
systentu zdkupdw) i

11.7) Czy pfzewiduje sif udzieleiiie Zainowien, b ktbrych Mbwa w aft. 67 list. 1 pkt 6 i 7 llib
w aft. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie i
Okreslenie przedmiotu, wielkbsci lub Zakresu oraz wanmkpw na jakich zostan^ lidZielOiie
zamowienia, o ktbiych moWa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okfes, w ktdiym realizbwane bidzie zambwienie liib bkfes, na ktbfy zbstata zawafta
umbwa rainbwa lub bkfes, na ktpfy zbstal ustanbwibny dynainiczny system zakupdW:
miesi^cach: lub dniach: 60 '
lub

data fbzpbczecia: lub zakbnczenia: |

11.9) Infbfiuacje dbdatkblve: WykonaWca mbze zaoferowac termin wykonania dd 20 dd 60 dni
rdboczych licZ^c od dnia zawarcia unidWy, z uWzglednieniem faktu, iZ pierwszy etap prac
zakdnczdny ZdStanie podpisaniem protdkdlu odbidru czescidwegd dp dnia 31.12.2018 r.
Wykdnawca w pkt 2 fprmularza pferty winien wskazac - w dniach rpbdczych - pferowany prZez
siebie termin realizacji tj. pd 20 do 60 dni roboczych licz^e od dnia zawarcia umowy (III
kryterium oceny ofert). Zamawiaj^cy zastrzega, iz: a) pierwszy etap realizacji umowy zakohczy
si? z dniem 31.12.2018 r. Zaniawiaj^cy dokona inwentaryzacji robot oraz oceny ich
zaawansowania wedhig stanu na dzien 31.12.2018 r. w oparciu o zai^cznik nr 2 do umowy.
Stospwnie do powyZszego Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie (pierwsza platnpsc)
za faktyczttie wykonany zakres umowy, nie wi?cej jednak niz 80% kwoty naleZnego
wynagrodzenia z tytuhi realizacji, nawet w przypadku, gdyby wartosc wykonanych na dzien
31.12.2018 r; prac przekfocZyla poziom procentowy wskazany w zdaniu poprZednim. b)
podstaw^ zaplaty - obok faktury VAT wystawionej i dostarczonej prZez Wykonawc?
Zarnawiaj^cemu nie pozniej niZwdniu31.12.201 S r., z zastrzeZeniem konsekWencji
medotf2y^mania WW. ternlinu Wskazany ch w zdaniu nastppnym, b?dzie kosztorys powykonawczy
wedle stanu na dzien 31.12.2018 r., atakze protokol odbiom czpsciowegp (protdkol hiusi zostac
podpisany najpozniej z dat^ 31.12.2018 r.). Brak dostarczenia faktury za wykdnanie pierwszegp
etapu realizacji najppzmej w dniu 31.12.2018 r. sppwdduje, iz Wykdnawca dtrzyma zaplat? za
calosc wykonanych robPt dppierp po ich wykonaniu, co zpstanie pptwierdzone w prptokdle
odbioru rpbot budpwlanych.

SEKCJA III: INFQRMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKOKOMlCZNYM.
FINANSOWYMITECHNICZNYM ;

111.1) WARUNKl IJDZIM.U W POST^POWANIU
111.1.1) Kbmpetencje lub upfawnienia do pfbwadzenia bkfeslbnej dzialalnbsci
zawpdbwfej, b ile wynika tb z bdr?bnych pfzepisbW
Okreslenie warunkcw: !

Infprmacje dpdatkpwe 1
111.1.2) Sytuacj a finansbwa lub ekbubmiczna
Okreslenie warunkdw:
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n  0^

Inforrtiacje dodatkowe
111.13) Zdolnosc techniczna lub zawodowa
Okreslenie wafunkow: W celu wykazania spelnienia wafunku udziahi w post?powaniu
dotycz^cego zdolnosei zawodowej (posiadania wyniaganego doswiadczenia), a opisanego
ponii:ej, Wykonawca sklada oswiadczeiiie o speitiianiu ww. wafuflku (patrz pkt VI pkt 1
SIWZ), a na wezwanie Zafflawiaj^cego dokumenty, o ktoiych mdwa w pkt VI pkt 3 lit.a i b ;
SIWZ. Wykoiiawca wMen speltiic wafunek dotycz^cy zdolnosei zawodowej (doswiadczenia)
polegaj^cy na nalezytyni wykonaniu nie wcze^niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziaialnosci jest krotszy - w tym
okresie priynajntmej 1 (jednej) roboty budowlanej (zakonczonej) polegaj^cej na wykonaniu
CO najmniej jednej roboty ogolnobudowlanej o wartosci Co najnmiej 50.000,00 zl brutto.
Wykaz wykonanycb robot budowlanych Wykonawca zamieszcza w formiilarzu wykaz robot
budowlanych wraz z podaniern ich rodzaju, wartosci, daty, niiejsca wykonania i podniiotow,
na rzecz ktoiyCh roboty te zOstaly wykonane, z zal^czeniem dowoddw okreslaj^cych, czy te
roboty btidowlane zost^ Wykonane nale^cie, w szczegdlnosci informacji 0 tym, Czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktoiych mowa, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystaWione przez
podmiot, na rzecz ktoregO roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przycZyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow - inne dokumenty. Uwaga! 'Podaj^c w formularzu wykaz robot btidowlanych
rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca wskazuje przedmiot rOboty budowlanej zgodny ze
zdefiniowanym powyzej. *Podaj4c w formularzu wykaz robot budowlanych wartosc,
Wykonawca wpisuje kwot? brutto w zlotych za wykonan^ robot? budowlanq. 'Podaj^c w
formularzu wykaz robot budowlanych dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i
rok Wykonania (zakohczenia) roboty budowlanej. "Podaj^c W formularzu wykaz robot
budowlanych tniejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres wykonania roboty budowlanej.
•Podaj^c W formularzu Wykaz robot budowlanych podmiot, na rZecz ktorego robota zostala
Wykonana, Wykonawca pOdaje nazw? lub firm? oraz adres lub siedzib? tego podmiotu. •Jezeli
zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamowieh bylby szerszy (np.
obejmowaiby inny rodzaj zamowienia bqdz inne rOboty budowlane), Wykonawca winien
wyodr?bnic i podac dane dotycz^ce jedynie wykonanej roboty budowlanej zdefiniowanej
powyzej. W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien wpisac zarowno kwot?
stanowi^c^ wartosc calego zamowienia, jak i wartosc samej roboty budowlanej zdefiniowanej;
powyzej. • Wykonanie ka^ej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostac
poswiadczone dowodem. Wykonawca prZedstawia zatem wykaz robot budowlanych z
zal^czeniem dowodow okreslaj^cych, ze roboty budowlane zostaly wykonane naletycie, w
szczegolnosci informacji o tym, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukohczone. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych
si? o udzielenie zamowienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V
pkt I ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cy si? o udzielenie
zamowienia; b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2
SIWZ, winien spelnic samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcow
powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci sumowania zdolnosei
zawodowej - doswiadczenia).
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 informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob:
Nie

Informacje dodatkowe: W zwi^zku z art. 22a ust. 1 pzp, zgodnie z ktoiym: Wykonawca moze !
w Celu pOtwierdzenia spelniania waruhkow udziahi w post?powaniu, w stosownych sytuacjach
oraz W odniesieniu do konkretnego zamowienia lub j ego cz?sci, polegac na zdohiosciach
techmcznych lub Zawodowych lub sytuacji finanSowej lub ekonomicznej irmych podmiotow.
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niezale^e od chardkteru prawiiego Iqcz^cych go z nim stosunkow prawnych, na gnincie
niniejszego post?powania pr^jmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktorej mowa w cyt. art. 22a
ust.l pzp, wyst^pi wyl^czfiie W przypadku, gdy: 1) Wykonawca, ktory polega na Zasobach
mnego podrniotu/ow, udowodni Zamawiaj^cemii, ze realizuj^c zamo wienie b?dzie
dysponowal niezb?dnyflii zasobami tegd podmiotu/ow, w sZczegolnosei przedstiawiaj^e
zobowi^anie tego podmiotu/ow do oddania mu do dyspdzycji niezb^dnych zasobow na
potfzeby realizacji zamowienia. 2) Zamawiaj^cy oeeni, ze udost?pniane Wykonawcy przez
mny podmiot/podniioty ich Zasoby, pozwalaj^ na Wykazanie przez Wykonawc? spehiiania
Warunku udziahi w post?powaniu Oraz 3)Zaniawiaj4ey zbada, ze nie zaehodz^ wobec tego
podffiiotu podstaWy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 pzp. Uwaga! W
przypadku polegania na Zasdbaeh ifinegd podmiotu/ow, Wykonawca jest zobowi^zany
WSkaZac teii fakt W formularzu oferty. W eelu oceny, ezy Wykdnawca polegaj^c na zasobach
mnych podmiotow na zasadach okreslonyeh w art. 22a pzp, b?dzie dysponowal niezb?dnymi
zasobami w stopniti umozliwiaj^eym nalezyte wykonanie zamowienia pnblieznego oraz
oeetiy, ezy stosunek laczacy WykonaWC? z irmymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p
do ieh zasobow, ZamawiaJacy zada wskazania w szczegolnosci: a) podmiotu, ktory udost?pm
Swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres); b)Zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobow itmego
pddmiotu; e) spdSdbu wykdrzystania zasdbdw innegd pddmiotu przez Wykdnawc? przy
Wykdnywaniu zamcwienia publicznegd; d) zakresu i dkresu udziahi innegd pddmiom przy
wykdnywariiu Zamdwienia publicznegd. imformaeje, d ktorych mowa powyzej pod lit.a-d,
wmny znalezc si? w zobowiazaniu podmiom do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezb?dnyeh zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. ZoboAvi^zanie podmiotu, o ktdrym
mowa wyzej, Wykonawca zai^cza do oferty. Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odmesieniu do
warunku dotycz^cego doswiadczenia (tu: zdolnosci zawodoWej), Wykonawcy mog^ polegac
na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujq. roboty budowlane lub ushigi,
do realizacji ktorych te zdolnosci s^ wymagane.

ni.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
ill.2.1) PodstaWy wykluczenia okreslone w aft. 24 ust. 1 ustawy Pzp
ni.2.2) ZamawiaJacy przewiduje Wykluczenie wykonaWCy na podstawie art. 24 ust. 5

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC^ W GELU
WiST^PNEGO POirwiERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKIUDZIALU W POST^JPOWANIU ORAZ SPELMA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczcnie o niepodlcganiu wykluczeniu oraz spclnianiu warunkow udzialu w
post?powaniu
Tak

Oswiadczenie o spclnianiu kryteriow selckcji
Nie

111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCI? W POSTF^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCl? W POSTl^POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
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POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT1
USTAWYPZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANiA WARUNKOW UDZIALU W POSTpOWANIU:
Przed udzieleniem zanidwienia Zatiiawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zdstala
iiajwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, termiiiie aktualnych
na dzien zlozenia nast^puj^Gych dokumentow: a) wykaz; robot budowlanych (fonnularz wykaz
robot budowlanych) wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pi?ciu (5) lat przed
uplywem tettninu skladafiia ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, da^, miejsca wykonania i podmiotow, na
rzecz ktorych rOboiy te zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanynii
w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ), z zal^czeniem, b) dowodow okreslaj^cych, czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci infofmacji o tym, czy roboty zostaly
wykonaue zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym
dowodaifii, o ktotych mowai s4 refefencje b^dz inne dokmnenty wystawione prZez podmiot,
na rzecz ktdrego roboty budowlane byly Wykonywane, a jezeli z uzasadniOftej przyc^ny o
Obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokuinentow - inriR
dokumenty.
m.5.2) W ZAKRESIE KRYTERl6w SELEKCJI;

III.6) WYKAZ OSWIADCZET^ LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWYPZP

nl.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMlENIONE W pkt ni.3) -111.6)
W temiinie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-
katOwice.pl) informacji, o ktorej rnowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze
Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynaleMosci albo braku przynale^osci do tej
samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W przypadku
prizynalemosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlo;^c wraz z
oswiadczeniem dokumenty b^dz infoftnacje potwierdzajgce, ze powi^zania z inttym

: Wykonawcy hie prowadz4 do zaklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie
zainowienia. Por. art. 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w Sprawie rOdzajow dokumentbw (.. .).Wz6r oswiadczenia - grupa kapitalowa
stanowi zalhcznik do SIWZ. Kwestie zwi^zane z dokumentami skladanymi przez
wykonawcow reguluj^ przepisy rozporZ^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zhdac zamawiaj^cy od wykonawcy w
post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). W przypadku
wspolnego ubiegania si? o zam6wienie przez Wykonawc6w: 1) oswiadczenie, o ktoiym mowa
w pkt VI pkt 1 SIWZ sklada kazdy z Wykonawc6w wsp61nie ubiegajhcych si? o udzielenie
zamdwienia. Oswiadczenie to winno potwierdzic Spelnianie warunkdw udziahi w
post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z WykonawCdw
wykazuje spelnianie warunkow udziahi w post?powaniu oraz brak pOdstaw wylduczenia; 2)
oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt YI pkt 2 SIWZ sklada kazdy Z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajhcych si? o udzielenie zamowienia; UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegajhcy si? o
udzielenie zamowienia musz^ zalhczyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp
Wykonawcy tacy winni ustanowic 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 odpowiadac zasadom
okreslonym w pkt X lit. B SlWZ dla pelnomocnictw.

SEKCJAIV: PRQCEDURA

Tv.i)OPis
IV.l.l) Tiyb udzielenia zamdwienia: PrZetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj^cy z^da wniesienia wadium:
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Infomiacja na temat wadium
Na podstaWie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesietiia wadium W
Wysokdsci: 2.000,00 zlotych (slownie: dwa tysi^ce 00/100 zlotych). Wykonawca moze wniesc
wadium wjednej lub kiUcu nast^puj^cych formach: l)pieni4dzu, 2) pdr?czeniach bankowych
lub pdr^czeniach spdidzielczej kasy 6szcz?diiosciowo-kredytoWej, z tym, ze por?czettie kasy
jest zawsze por^czemem pieni?zilym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach
dbezpieczeniowych, 5) pot^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktotych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utWorzeniu Pdlskiej Agencji Rozwoju
Przedsi§biorczosci. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachuttek
bankdwy wskazany pdnizejrBGK o/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na
potrZeby przelewow mi^dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „G0SKPLPW" oraz adres
banku: Bank Gospodarstwa BCrajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1,40-043
Katowicc; W przypadku Wnoszenia wadium w formic innej niz pieni?zna, Wykonawca
dbowi^any jest zloZyc dokument - wadium w kasie Sl^skiegd OW l^Z w Katowicach, ul.
Kossutha 13, IV pi?1fo, pokoj nr 410. Tresc takiego dokilmentu nie moze warunkowac
wyplacenia kwoty wadinm Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez
Wystawc? dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl?dniac postanowienia art. 46 ust.
4a Oraz ust. 5 pzp. DOkiiment swoj^ waznosci^ musi obejmowac okres odpowiadaj^cy
teftmnowi zwi^ania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? Wfaz z uplywem
terminu skladania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pietwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem
dzieh, w ktOrym uplywa termin skladania ofert. Wadium winno mice charakter bezwarunkowy
i nieodwolalny.WykonaWca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust;
3 pZpj.PrzCz wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Slgskiegp 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. Zamawiaj^cy zobowi^any 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 zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy podac informacje na temat udzielania zaliczek:

rVl.4) Wymaga si? zlozenia ofert w postaci katalogow elektroniczttych lub dol^czenia do
ofert katalogow elektroniczttych:

Nie

Dopuszcza si? zloZenie ofert w postaci katalogow elektronicznych liib dol^czenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

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

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednocZesnym Zlozeniem oferty
zasadniczej:
Nie

IV.1;6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostatt^ zaproszeni do udzialu w
pOst?powaniu
(pfzetarg ogfaniczony, negdcjacje z ogloszeniem, dialog kdnkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
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Liczba wykonawcow

Maksymallia liczba wykonawcow
Kiyteria selekcji Wykonawcow:

IV.1.7) Informacje iia teUiat iiinowy ramowej lub dynamiczuego systemu zakupdw:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy pfzewiduje si? dgraniczenie liczby uczestnikow imiowy riartiowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow timowy ramoWej;

Informacje dddatkowe:

ZamoWienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu ziatkupoW:

AdreS strony interttetoWej, na ktorej bed^ zamieszezone dodatkowe informacje dotyCz^ce
dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy riamoWej/dynamiCznego systemu zakupow dopuszcza si? ziozenie ofert w
formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze zlbzonyeh katalogow elektronicznych informacji pdtrzebnyeh do
spdrZ^dzenia dfert w ramach umdWy raffloWej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidzialie jest pfzeprowadzenie aukcji elektrdnicznej (przetarg nieograniczony, przetctfg ;
ograniczdny, negocjacje z ogldszeniem)
NaleZy podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja b^dzie prowadzona:

Nalezy wskazac elemeiity, ktoiych wartosci b?di^ przedmidtem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograiiicZenia co do przedstawiouych wartosci, wynikajqce z opisu
pnEedmiotu zauiowieuia:

Nalezy podac, ktore informacje zostan^ uddstepnidne Wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ieh udostepnienia:

Jaki jest przewidziany sposob pdstepowania w tdku aidceji elektronicznej i jakie bed^ warunki, na

Informacje dotycz^ee wykorzystyWanego sprzetu elektronicznegd, roi^i^zan i specyfikacji
technicznych w zakresie pdl^czen:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikaeji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

i

Czy WykonaWcy, ktorzy nie Zldzyli nowych pdst^pien, zostan^ zakwalifikowani dd nastepnegd;
etapu:

Vmainki zamkniecia aukcji elektronicznej:

IV.2)KIIYTEMA OCENY OFERT
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lV.2.1) Kryteria oceny dfert:

RrytCfia Znaczenie

I. Cena 60,00

ILDhigOsc zaoferOWanego okresu gwarancji i r^kojmi za wady20,00
III.Dlugosc zaofefowanego tcfminu fealizacji 20,00

rvi23) ZaStbsdwaflie prdceduiy, d ktdrej didwa w aft. 24aa ttst. 1 usta^ Pzp (przetatg
niedgraliiczony)
Tak

IV.3) Ndgdcjacjd z dgtdszenidm, dialdg kdnkufencyjiiy, paftttefistwd inndwacyjne
IdfdfMaCje da lidgdcjadji z dgldsZeniem

Minimalne wymagania, ktorc iflusz^ spelniac wsZystkie dferty;

Przdwidziane jest ZastfZezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst^priych
bez przeprowadzetiia negocjacji
PrZewidziaiiy jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podac infofmacje na temat etapOw negocjacji (w tym liczb? etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Infdrifiacje na temat dialdgu konkufenCyjnegd
Opis potrzeb i wymagan zamawiaj^cego lub informacja o sposobie uzyskania tcgo opisu:

Infonttacja o vsysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnegO
pfzedstawiii rozwi^zania stanowi^ce podstaw? do skladania ofert, jezeli zamawiaj^cy przewidujej
nagrody:

Wst^pny hafmonogram post^powania:

Podzial dialogu na etapy w celu ogfaniczenia liczby rozwi^an:
Nalezy podaO inforttiacje na temat, etapow dialOgu:

Infofmacje dodatkowe:

rV.3.r3) Infdfmacje na temat partnerstwa inndwacyjnegd
Elemeniy opisu pfzedmiotu zamOwienia definiuj^ce minimalne wymagania, ktorym musz^
odpowiadae wszyStkie Oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj^Cych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriOw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych Wafunkow zamowienia:

Infofmacje dodatkowe:

lV;4) Lieytacja elektrdniczna
AdfeS: strony intettietowej, na ktofcj bfdzie pfowadzona licytacja elektfoniczna:
Adres Stfony internetoWej, na ktorej jest dost^pny opis,pfzedmiotu zamOwienia W licytacji
elektrOnicznej:
Wymagmiia dotycz^ce fcjestfacji i identyfikacji wykonawcOw W licytacji elektfonicznej, w tym
Wymagania techniCZne Ufz^dzen mfofmatycznych:
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Sposob poist^powania W toku licytacji elektronicznej, w lyin okfeslenie minimalnych wysdkosci
post^ieP:
InfoniiaGje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania;

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych post^pien, zostan^ Zakwalifikowani do nast^pnego
etapu:

Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni^cia licytacji elektroiiicznej:

Istotne dla stron postanOWienia, ktore zostan^ wprOwadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie zantowienia piiblic2nego, albo ogolne wamnki umoWy, albo wzor uniowy:

uniowy:

infotmacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Pirzewidiije istotne zniiany pos^nowien zawartej uffiowy w stosunku do tfeki oferity, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nalezy wskazac zakres, charakter zmian Oraz waninki wprowadzenia zttiian:
I. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawc? w zakresie nieprzewidzianym w bfercie
Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 27/pn/2018.4.Zmiana podwykonawcy, reZygnacja z
podwykonawcy, odsuni^cie podwykonawcy b^dz wprowadzenle podwykonawstwa w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 27/pn/2018, winno nast^ic
w drodze pisemnego aneksu do umowy. II. W terminie do 3 dni licz^c od dnia zawarcia umowy
Strony uzgodni^ harmonogram realizacji robot budowlanych. Harmonogram ten w toku realizacji
umowy moze podlegac zmianom, uzgadnianym stosownie do biez^cych potrzeb pfzez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiaj^cego wskazanych w umowie. III. Umowa b^dzie mogla
ulec zmianie W zakresie terminu wykonania umowy w przypadku Wyst^pienia nast^puj^cych
przeszkod w jej realizacji: a) w przypadku zaistnienia okolicZnosci sily Wyzszej w rozumieniu
przyj^tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewnqitrzne, niemoMosc jego przewidzenia,
niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne
dzialdnia przyrody, Zamieszki uliczne, jezeli uniemoziiwia to wykonywanie rObot budowlanych.
W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowiqzany jest tiiezwlocznie pOinformowac Zamawiaj^cego na pismie
Oraz uzyskac pisemne stanowisko ZamaWiajacego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powohije
si? Wykonawcaj jako sily wyzszej oraz j ej wplyWu na mozliwosc prowadzenia robot, b) W
przypadku Zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego spowodowanych
wanmkami organizacyjnymi lub innymi okolicznosciami, przez ktore nalezy rozaimiec w
szczegolnosci sytuacje wynikajace z wad dokumentacji, w oparciu o ktdra realizowana jest
umowa, a takze sytuacje zwiazane z koniecznoscia uzyskania dodatkowych decyzji, pozwoleh,
uzgodnien etc., jezeli imiemozliwia to wykonywanie robot; c) gdy wystapi kohiecznosc
wykonania robot dodatkowych badz robot zamiermych, jezeli wstrzymuja one lub opdzniaja
realizacj? przedmiotu umowy; d) w przypadku wyst^ienia niebezpieczenstwa kolizji z
pianowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inweslycjami w zakresie
niezb?dnym do imikni?cia lub usuni?cia tych kolizji. 2. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek Z
wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a, b, c lub d)termin wykonania robot budowlanych
zostanie zawieszony na okres niezb?dny do usuni?cia lub ustapienia przeszkody w wykonywaniu
robot. Od pierwszego dnia roboczego nast?pujacego po dniu Usuni?cia lub ustapienia przeszkody
bieg terminu realizacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.B.Zawieszenie terminu realizacji
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robot budowlanych b?dzie wymagalo piseinnego potwierdzenia przez Zamawiaj^tego na
protokole zawieszenia okreslaj^cym w szczegolnosci dat? rozpocz^cia okresu zawieszenia,
podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz WykonawG?.4.Po ustmi^ciu lub ust^pieniu przeszkody,
Strony umowy sporz^dz^ pisemny aneks do umowy wskazuj^cy okres trwariia zawieszenia
realizacji robot budowlaiiych oraz okreslaj^cy terttim pozostaJy do zakonczenia realizacji umowy
z uwzgl^dnieriiem liczby drli kalendarzowych trwaj^cego zawieszenia. S.Wyst^pienie
ktorejkolwiek z przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oziiaczac zawieszenia terminu realizacji
robot budowlanych jako calosci; przeszkoda moze dotyczyc realizacji pojedynczej pozycji lUb
niektorych pozycji szczegolOwego kosztorysu Ofertowego, b^dz ich cz?sci, co nie wyklucza
prowadzenia robot budowlanych w innym Zakresie. Niezale;^e od zakresu zawieszenia, zapisy
ust. 1-4 ziiajd^ Odpowiednie zastosowanie. IV.Jezeh w okresie realizacji umowy nastq:pi ustawowa
zmiana stawki podatku VAT przyjmuje si? nast^pnj^ce zasady. Jezeli zmiana stawki podatku VAT
b?dzie ozrtaczala zwi?kazenie wynagrodzenia brutto umowy albo - w sytuacji, gdy podatek VAT
zgodiiie z Obowi^uj^cyhii przepisami obowiqzany b?dzie odprowadzac ZamaWiajqcy -
ZWi?kszeriie Wydatku brutto po stronie Zamawiaj^cego, wynagrodzenie hetto umowy, W tym
takze wartosci, ceny netto podane w zal^czniku nr 2 do lunowy, zostanie obnizone W taki sposob,
aby po doliczeniu aktualnie obowi^Zuj^cej stawki podatku VAT, wydatek brutto po stronie
Zamawiaj^cegO nie przekroczyl ceriy oferty netto Wykonawcy powi?kszonej o podatek VAT w
wysokosci obowi^zujqcej w dniu Zlozenia oferty w zamowieniu nr 27/pn/2018. W przypadku
ustawowego zmhiejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do wynagrodzenia
netto umowy, w tym takze do wartosci, cen netto podanych w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie
doliczotiy podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej na skutek zinniejszenia stawki. Zmiana
stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie |
pisenmej, w drodze aneksu do umowy, ze wskaZaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki
podatku VAT. V.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dOkonac zmiany fonhy
zabe2pieczeilia na jedn^ lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo j
zamdwieh publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem
ci^glbsci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowiqzany j est poinformowac Zamawiaj ̂cego z odpowiednim
wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona i potwierdzona StOsowtlym
aneksem do tunowy. VI.Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy wymagac b?dzie
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z uwzgl?dnieniem wyj^tkow przewidzianych w
niniejszej umowie. Wzor umowy okresla takze okolicznosci uprawniaj^ce Zamawiaj^cego do
rozwi^zania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob iidost?piliattia iiiforitiacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

SfOdki sluz^ce Ochronie informaeji o charakterze pOufnym

TV.6.2) Terihin sldadahia ofert lub whioskow o dopuszezenie do udzialu w post?powaniu:
Data: 2018-12-18, godzina: 11:00i ;
SkroCenie terminu skladania wiiioskoW, Ze wzgl?du na piln^ potrzeb? udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskazac powody:

J?zyk lub j?zyki, wjakich mog^ bye sporz^dzane oferty lub wnioski 0 dopuszCzenie do udzialu w|
post?powaniu i
>j?zykpolski !
IV.6.3) Termin zwi^zania ofeii;^: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert) , ' , ;

16.4) Przewiduie si? uhieyraznienie postfpowania o udzielenie zamowienia, w przypadkii
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niepr^znania srodkotv pochd'dZi|cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj^cych
zwrdtowi sfodkow z pdmdicy udzielonej przez panstwa cztdnkowskie Eitfdpejskiegib
PdrdZuinieiiia d Wdlnym Handlti (EFTA), ktdre mialy bye przeZnaczdne na sfinapsdwanie
caldsci Ittb cz^ci zamdwienia: Nie
lV.6i5) PrZewidiije si§ uiiieWaznienie pdst^pdWania d udzielenie zamdwieiiia, jezeli sfddki
sliiZpe sfinattsdwkniu Zam na badania naukdwe liib pjrace rdzwdjdwe, ktdffe
zamawiaji^cy zamiei-zk} przdzPaczyic na sfinansdwanie caldsci lub cz§sci zanidwienia, nie
Zdstafy mu piiyZHabe Nie
IV^6.6) Ipfdrmacje dddatkdwe:

ZALACZNIKI - tNFQRMACJE DOTYCZACE OFERT GZESCIQWYCH

_Z upov/aisde-ua Dyrektora
XT Oddziabj Wojewodzkiego
Narodowego Fundrnzu Zdrowia w Kamwcai

ZAS'
Ksiowicac

DS. EKONd;

h
DYREKTORA
O-FINANSOWYCH

yza

OPv;i(^>l))CoK VJ 'E-SP H CS.)2-

13zl3

KiERGWNIK /_
PaisduJ^westyQi i/Z3n)EwieA Publicznych

■  /i 0d«ManrWj^wd?Meg^
i Nm laowegoFijadiiis»iZ®^wiawK2towicach
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