Nr zamowienia: 8/us/2019

Nr sprawy: WAG-II.261.53.2019

SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

OCHRONA OBIEKTOW SL^SKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

USLUGA SPOLECZNA O WARTOSCIMNIEJSZEJ NIZ 750 000 EURO

zal^cznikami do niniejszej SIWZ sq:
1. formularz oferty
2. formularz opis przedmiotu zamowienia

3. Opis obiektow Sl^skiego OW NFZ
4. formularz kalkulacja cenowa
5. formularz wykaz ustug

6. formularz wykaz samochoddw
7. wzor umowy wrazz zal^cznikami:

- zal^cznik nr 3- wz6r Umowy o zachowaniu poufnosci wraz ze wzorem oswiadczenia
- zal^cznik nr 4 - wzor Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
- zal^cznik nr 5 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci
8. wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

9. wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
10. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa
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Nr zamowienia: 8/us/2019

I. Nazwa ffirma') oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddziai Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: zamowieniapubliczne@,nfz-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.
II. Trvb udzielenia zamdwienia

Post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy art. 13So ust.l-ust.4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) dotycz^ce
zamdwien na ushigi spoleczne oraz zgodnie z zasadami okreSlonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamowienia. Zgodnie z art. 13So ust.2 pzp Zamawiaj^cy udziela zamdwienia w sposdb przejrzysty,
obiektywny i niedyskryminuj^cy.

W post^powaniu maj^ zastosowanie zasady okre^lone w SIWZ, w tym odpowiednie zastosowanie znajduj^
nast^puj^ce przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych: art. 7, art. 8- 8a, art. 9 ust.l-ust.2, art. 17-21, art. 22,
art. 22a-22d, art. 23, art. 24, art. 24aa, art. 26 ust.2c, ust.2f-ust.4 oraz ust.6, art.29 ust.l-ust.3a, art. 32, art. 45^6,
art. 86, art. 87, art. 89, art. 90, art. 91, art.92, art. 93 ust.l pkt 1 oraz pkt 4-7, ust.lc ust. 2 oraz ust.3, przepisy
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajdw dokumentdw, a takzQ przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych indywidualnie wskazane w SIWZ. Ponadto, stosuje si? przepisy art. 96-97, art. 139-142, art. 143e,
art.144, art.l45-145b, art.147-151 pzp.

Zamawiaj^cy okreslil sposdb przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamdwienia na ushigi spoleczne
z uwzgl?dnieniem: zasady rdwnego traktowania i konkurencji, przejrzystosci, proporcjonalnosci, a takze w sposdb
niedyskryminuj^cy oraz z uwzgl?dnieniem przepisdw art. 17 i art. 18 pzp. Zamawiaj^cy odrzuci ofert? w
przypadkach okreslonych w art. 89 pzp.
Rodzaj zamdwienia: ushiga
Numer postfpowania

Postfpowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 8/us/2019. Wykonawcy we wszelkich
kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.
Terminologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takze „SIWZ" mowa jest o "pzp",
nalejy przez to rozumiec ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekroc w „SIWZ" mowa
jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumied Sl^ski Oddziai Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia
(SOW NFZ lub Sl^ski OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach" nale^ przez to rozumiec
dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. llekrod w niniejszej SIWZ mowa jest o „rozporz^dzeniu Ministra
Rozwoju w sprawie rodzajdw dokumentdw" nalezy przez to rozumiec rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,jakich moze z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu
o udzielenie zamdwienia(Dz.U. poz. 1126 ze zm.).

III. Opis przedmiotu zamdwienia

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

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien (CPV): 79.70.00.00-1 ushigi detektywistyczne i ochroniarskie, 79.71.00.00-4
ushigi ochroniarskie; 79.71.50.00-9 ushigi patrolowe; 79.71.10.00-1 ushigi nadzoru przy uzyciu alarmu.
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Ustusa ochronv wvkonvwana bedzie na zasadach opisanych w SIWZ:

a) w formie bezposredniej ochrony fizycznej stalej oraz doraznej (np. przyjazd grup interwencyjnych, utworzenie
tymczasowego posterunku) oraz - w przypadku obiektow Delegatur Sl^skiego OW NFZ — w formie polegaj^cej
na stalym dozOrze sygnalow przesyianych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urzqdzeniach
i systemach alarmowych (monitoring)oraz

b) w formie zabezpieczenia technicznego polegaj^cego na eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach
zainstalowania elektronicznych mz^dzeh i systemow alarmowych (systemow telewizji przemyslowej — CCTV oraz
systemdw sygnalizacji wlamania i napadu - SSWiN)sygnalizuj^cych zagrozenie chronionych osob i mienia.

»W obiekcie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 ochrona bedzie prowadzona w sposob ci^gly
24h na dob? w systemic dwuzmianowym (I zmiana -12h; II zmiana -12h).

»W Delegaturach Slqskiego OWNFZ(Bielsko-Biala, Rybnik, Cz?stochpwa, Piekary Sl^skie) w dni robocze b?dzie
prowadzona ochrona fizyczna przez 12h na dob?(od godz.7.00 do godz.19.00) oraz monitoring elektroniczny przez
pozostale 12h na dob? (od godz.19.00 do godz.7.00). W dni wolne od pracy monitoring elektroniczny b?dzie
prowadzony 24h na dob?.

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

»W okresie realizacji zamowienia (umowy) w przypadku powstania szczegolnego zagrozenia przedmiotu ochrony

(w danej lokalizacji) Wykonawca winien zapewnid udzial grupy interwencyjnej w liczbie min. 2 osoby.
Maksymalny czas reakcji grupy interwencyjnej wynosi 25 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego
albo od chwili otrzymania sygnahi o zagrozeniu z systemU sygnalizacji wlamania i napadu.

»W okresie realizacji zamowienia (umowy) Wykonawca winien zapewnic wzmocnienie ochrony w postaci
podwojenia liczby pracownikow ochrony fizycznej w poszczegolnych obiektach w przypadkach pojawienia si?
trudnosci w utrzymaniu porz^dku publicznego na terenie chronionym. Zwi?kszenie liczby pracownikdw ochrony
fizycznej nast^pi w ci^gu maksymalnie 150 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego.

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

»W okresie realizacji zamdwienia (umowy) Wykonawca zobowi^uje si? zapewnid Zamawiaj^cemu dodatkowo . na jego wniosek — w sumie nie wi?cej niz 500 osobogodzin bezposredniej ochrony fizycznej w obiektach Sl^skiego
OW NFZ obj?tych niniejszym zamowieniem, poza ustalonymi godzinami sprawowahia ochrony fizycznej.
Wykorzystanie tych godzin przez Zamawiaj^cego b?dzie fakultatywne i b?dzie zalezalo od biez^cych potrzeb.
2. Szczegdlowe warunki i zasady wykonywania bezpoSredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego
okreSlaj^ formularz opis przedmiotu zamowienia oraz wz6r umowy.

Wykonawca winien w tresci oferty, a konkretnie w treSci formularza opis przedmiotu zamowienia, zobowi^ad si?,
ze:

a) wszyscy pracownicy ochrony, ktorzy b?d^ sprawowad bezpoSredni^ ochron? fizyczn^, wpisani s^ na.list?
kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej oraz posiadaj^ co najmniej jednoroczne doSwiadczenie
w pelnieniu zadan pracownika ochrony fizycznej;
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b) wszyscy pracownicy ochrony (min.l), ktorzy
kierowac i nadzorowad pracownikow ochrony fizycznej
sprawuj^cych bezposredni^ ochron? fizyczn^, wpisani na list^ pracownikow ochrony fizycznej oraz posiadaj^ co
najmniejjednoroczne do^wiadczenie w peinieniu zadan pracownika ochrony fizycznej;
c) wszyscy pracownicy ochrony (min.l), ktorzy b?d^, sprawowac zabezpieczenie techniczne polegaj^ce
na eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach zainstalowania, elektronicznych urz^dzeh i systemow
alanhowych (systemow telewizji przemyslowej — CCTV oraz systemow sygnalizacji wiamania i napadu - SSWiN)

sygnalizuj^cych zagrozenie chronionych osob i mienia, wpisani s^ na list^ kwalifikowanych pracownikdw
zabezpieczenia techrticznego oraz posiadaj^ co najmniej 1-roczne do^wiadczenie w peinieniu zadah pracownika
zabezpieczenia technicznego.

Wykonawca winien zobowi^zac sif do zabezpieczenia takiej liczby osob w kazdej z trzech ww. kategoirii, ktora
zapewni realizacj? umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia (umowy) oraz pozostaiymi wymogami
okreslonymi we wzorze umowy (umowie), a takze zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w szczegolnosci
zgodnie z ustaw^ z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osob i mienia, nie naruszaj^c przepisdw ustawy Kodeks pracy oraz
ustawy z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac? oraz niektdrych innych ustaw
(Dz. U.2018, poz.2177).

W stosunku do liczby osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, wynikaj^cej
z wykazu os6b, o ktdrym mowa w §2a ust.4 wzoru umpwy, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do biez^cej
weryfikacji mozliwo^ci realizacji umowy z udzialem Os6b w podanej liczbie.
Jezeli podana liczba os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy b^dzie
wskazywala na naruszenie poWszechnie obowi^zuj^cych w tym zakresie. regulacji prawnych, w szczegolnosci

wynikaj^cych z przepisow prawa pracy o czasie pracy, Wykonawca - na wniosek Zamawiaj^cego zlozony na pismie
- zobowi^zany b?dzie niezwlocznie (w terminie nie dhizszym niz 5 dni od dnia otrzymania wniosku)
do odpowiedniego zwifkszenia pierwotnej liczby osob. Zwi^kszenie liczby os6b poprzez dostosowanie
jej do wymogow obowi^zuj^cego prawa nie b^dzie mialo przelozenia na zwi^kszenie wynagrodzenia umownego.
Niezwifkszenie liczby osob W;podanym wyzej terminie, uprawnia Zamawiaj^cego do poinformowania Pahstwowej
Inspekcji Pracy b^dz innych wlasciwych podmiotdw o istniej^cych naruszeniach przepisow prawa, w tym prawa
pracy.

Wzor umowy jako integralna cz?sc SIWZ przewiduje rowniez i okreSla warunki dokonania ewentualnych zmian
postanowieh umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej zostanie dokohany wybor Wykonawcy.
Zal^cznikiem do SIWZ jest takze Onis obiektow Slaskiego OW NFZ. a zawarte w nim informacje Wykonawca
winien uwzgl?dnic przygotowuj^c ofert?.
.3. Wvmog zatrudnienia na podstawie umowv o prace

Zgodnie z art. 29 ust.Sa pzp,Zamawiaj^cy okresla w opisie przedmiotu zamowienia na ushigi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawcf lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj^cych
wskazane przez zamawiaj^cego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnoSci

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 917,z pozn. zm.).

Czynnosci w ramach przedmiotowej uslugi ochrony obiektow mozna podzielic na nast^puj^ce:
1) czynnosci polegaj^ce na ochronie fizycznej bezposredniej stalej i doraznej (np. przyjazd grup
interwencyjnych, utworzenie tymczasowego posterunku) oraz - w przypadku obiektow Delegatur Slaskiego
OW NFZ - polegaj^cej na stalym dozorze sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych
w elektronicznych urz^dzeniach i systemach alarmowych (monitoring);

(V

Nr zamowienia: 8/us/2019

2) czynnosci polegaj^ce na kierowaniu i nadzorowaniu pracownikow ochrony fizycznej sprawuj^cych
bezposredni^ ochron? fizyczn^;

3) czynnosci polegaj^ce na zabezpieczeniu technicznym polegaj^cym na eksploatacji, konserwacji i naprawach
w miejscach zainstalowania elektronicznych urz^dzen i systemow alarmowych (systemow telewizji
przemysbwej - CCTV oraz systemdw sygnalizacji wlamania i napadu - SSWiN)sygnalizujgcych zagrozenie
chronionych osob i mienia.

»Czynnosci okre^lone w ppkt 1 winny bye wykonywane przez osoby posiadaj^ce wpis na list? kwalifikowanych
pracownikow ochrony fizycznej oraz posiadaj^cych co najmniej jednoroczne (1-roczne) doswiadczenie w pelnieniu
zadah pracownika ochrony fizycznej.

W ramach tej grupy pracownikow ochrony fizycznej, osoby, ktore wykonuj^ bezpo^redni^ ochron? fizyczn^ stal^
w poszczegdlnych obiektach, wchodz^ w sklad grup interwencyjnych dostarczaj^cych i odbieraj^cych klucze
do obiektdw, a takze dozoruj^ sygnaly (monitoring), winnv bvc zatrudhiane na podstawie umowv o prace
w roziimieniu Kodeksu pracv w calvm okresie realizacii umowy.

Pozostale osoby, tj. pracownicy ochrony fizycznej doraznej, a wi?c tworz^cy grupy interwencyjne w przypadku
powstania szczegolnego zagfozenia przedmiotu ochrony, sprawuj^cy ochron? w ramach wzmocnienia ochrony
w postaci podwojenia liczby pracownikow ochrony fizycznej w poszczegolnych obiektach, a takze sprawuj^cy
ochron? w ramach dodatkowych osobogodzin bezposredniej ochrony fizycznej (do 500 osobogodzin), b^dz grupy
interwencyjne tworz^ce tymczasowe posterunki (do 200 roboczogodzin), nie wymagaj^ zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy..

»Czyrmo§ci okre^lone w ppkt 2 winny bye wykonywane przez osob? lub osoby(minimum jedn^) posiadaj^ce wpis
na list? kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej oraz co najmniej jednoroczne doswiadczenie w pelnieniu
zadah pracownika ochrony fizycznej. Osoba lub osoby te winny bye zatrudniane na podstawie umowy o prac?
w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.

»Czynno§ci okreslone w ppkt 3 winny bye wykonywane przez osob? lub osoby(minimum jedn^) posiadaj^ce wpis
na list? kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego oraz co najmniej jednoroczne doswiadczenie
w pelnieniu zadah pracownika zabezpieczenia technicznego. Osoba lub osoby te winny bye zatrudniane
na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.
3A. Wskazuie sie:

1. Sposob dokumentowania zatrudnienia osob,o kthrych mowa w art. 29 ust.3a pzp:

najpomiej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleatio^ci od tego, czy dana osoba
zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu (jednej z oshb wskazanych
w §2 ust.2 zd.3 umowy) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamhwienia (lunowy)
czynnosci, co do kthrych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie lunowy o prac?,

b?d^ zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.
Kompletne oswiadczenie winno zawierac rhwniez wykaz oshb (imi? i nazwisko) zatrudnionych na podstawie
umowy 0 prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnoSci(zakres obowi^zkhw pracownika)
oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy o prac?.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu oshb zarhwno pod k^tem wymogu
zatrudnienia-na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem mozliwosci realizacji
umowy z udzialem oshb w liczbie wynikaj^cejz wykazu.

Niezlozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub podwykonawc?)
iiprawnia Zamawiaj^cego do rozwigzania umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokoSci

o/
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okreslonej w §12 ust.l Iit.a umowy,jezeli Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego
terminu, nie zlo^l wymaganego kompletnego oswiadczenia.

2. Uprawnienia Zamawiaj^cego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? wymagan, o ktorych mowa
w art. 29 ust.Sa pzp; Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez
Wykonawc? lub podwykonawc^ wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp, dokumentowanych za pomoc^
oswiadczenia wymaganego lia podstawie pkt 1:

a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodno^c z oryginalem kopii umowy o pracf zatrudnionego
pracownika;

b) mozliwosc zqdania innych dokumentow, np. dokumentdw potwierdzaj^cych oplacanie skladek na
ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prac?(wraz z informacj^
o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS lub dowoddw
potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? dp ubezpieczen;
- zawieraj^cych informacje, w tym dane ospbowe, niezbpdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o pracp, w szczegolnosci imip i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy o prac?, rodzaj"umowy
o prac? oraz zakres obowi^zkow pracownika.

c) mozliwosc zwrdcenia sip do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzipcia w^tpliwosci co do sposobu zatrudnienia.
3. Sankcje z tytulu niespetnienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: opisane we wzorze umowy
okolicznosci rozwi^zania umowy i naliczenia kary mnownej w przypadku niezlozenia.w terminie kompletnego
oswiadczenia, o ktoiym mowa w pkt 1 oraz obowi^ek zaplaty kary umownej za kazdy dzien niezatrudniania

w oparciu o umowp o pracp osoby wykonuj^cej czyrmosci, co do ktojych SIWZ(umowa) wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracp w rozumieniu Kodeksu pracy.

4. Rodzaj czynnosci niezbpdnych do realizacji zamowienia, ktorych dotycz^ wymagania zatrudnienia na
podstawie lunowy o pracp przez Wykonawcp lub podwykonawcp osob wykonuj^cych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia: okreslono powyzej w pkt III ppkt 3.
4. Warunki platnosci: warunki platno^ci okre^la wzor umowy.
5. Tnne infonnacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwo^ci skladania ofert czpsciowych, co oznacza, ze Wykonawca moze zlozyc
tylko jedn^ ofertp na calosc zamowienia.
2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza miozliwoSci skladania ofert wariantowych.

3) Zamawiaj^cy nie przewiduje mozliwoSci udzielenia zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust.l pkt 6 pzp.
4) Jpzyk postppowania.

Wyjasnia sip, iz zgodnie z zasad^ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, postppowanie o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzi sip w jpzyku polskim. Wymog art; 9 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych wi^2e sip z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o jpzyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktora formuhije zasadp uzywania jpzyka
polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o jpzyku
polskim w art. 11 stanowi, iz art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mipdzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakow towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeh
pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w jpzyku oryginalu zgodnie z przepisami o normalizacji.
6. Podwvkonawstwo.

1) Wykonawpa moze powierzvc wykonanie czpsci zam6wienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy zada wskazania przez Wvkonawce czesci zamowienia. ktorych wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyc podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm podwvkonawcdw (pkt 8 formularza oferty),
z zastrzezeniein ppkt 3.

V
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3) Zamawiaj^cy zastrzega obowi^zek osobistego, tj. bez udziaiu podwykonawcy, wykonania przez Wykonawcf
kluczowych cz^sci niniejszego zamowienia,tj. cz^sci okre^lonej w pkt III pkt 1 Iit.a SIWZ.
W tym zakresie z uwagi na wyl^czenie podwykonawstwa, niedopuszczalne jest rowniez powolanie si? na
zdolnosc zawodow^(do^wiadczenie)innego podmiotu - per. pkt V pkt 3 SIWZ.

4) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal
si?, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. I ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkow udziaiu w post?powaniu, Wykonawca jest obowi^zany wykazac .Zamawiaj^cemu,

zc proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodziclnic spclnia jc w stopniu nic mnicjszym niz
podwykonawca, na ktorcgo zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcic post?powania b udziclcnic zamowienia
(zamowicnic nr 8/us/20I9).

IV. Termin i mieisce wvkonania zamowienia

1.

Termin wykonania zamowienia:

Usluga b?d^ca przedmiotem zamowienia winna byd swiadczona w okresie od dnia 13.07.2019 r. godz.8.00
(rozpocz?cie) do dnia 13.07.2020 r. godz.8.00(zakonczenie).

Zastrzega si?, ze jezeli zawarcie umowy nast^pi pozniej niz dnia 13.07.2019 r., usluga b?dzie Swiadczona w okresie 12

miesi?cy licz^c od dnia zawarcia umowy. W takiej sytuacji swiadczenie ushigi pierwszego dnia rozpocznie si? o godz.
8.00, natpmiast ostatniego dnia zakonczy si? o godzinie 8.00. Ostatnim dniem obowi^zywania umowy (do godz. 8.00)
b?dzie dzien, ktory dat^ odpowiada dniowi zawarcia umowy. Zgodnie z regulacj^ art. 112 k.c., termin oznaczony
w miesi^cach konczy si? z uplywem dnia, ktdry dat^ odpowiada pocz^tkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia
w ostatnim miesi^cii nie bylo - w ostatnim dniu tego miesi^ca.
2. Miejsce wykonania zamowienia:
1) Katowice, ul. Kossutha 13 - wlasnosc NFZ,

2)
3)
4)
5)

Bielsko Biala, ul. Karpacka 24(Delegatura Sl^skiego OW NFZ)- obiekt wynajmowany,
Rybnik, ul. 3 Maja 29(Delegatura Sl^skiego OW NFZ)- wlasnosc NFZ,
Cz?stochowa, ul. Czartoryskiego 28(Delegatura Sl^skiego OW NFZ)- wlasnosc NFZ,
Piekary Sl^skie, ul. Tadeusza KoSciuszki 22(Delegatura Sl^skiego OW NFZ)- obiekt wynajmowany.

V. Warunki udziaiu w postenowaniu,

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

2) spelniaj^ warunki udziaiu w post?powaniu, o ile zostaly one okreSlone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu
o zamowieniu.

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

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzid podstawy wykluczenia, o jctorych rriowa w art. 24 ust.l pkt 12-pkt
23 pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ oswiadczenie
0 niepodleganiu wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, zas w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rowniez
oSwiadczenie wskazane w pkt VI pkt 2 SIWZ.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic
dowody na to, ze podj?te przez niego srodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegplnoSci
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie
pieni?zne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjaSnienie stanu faktycznegp oraz
wspdlprac? z organami scigania oraz podj?cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktore s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
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nieprawidiowemu post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si§, jezeli wobec Wykonawcy,
b^d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamowienia oraz nie upiyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
Wykonawca, ktdry powoiuje si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spebiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udziahi
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

Zamawiaj^cy moze wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.
Ad.2) Art. 22 ust.l pkt 2 pzp - spelnianie warunkow udzlalu w postepowaniu okreslonych przez
Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamowieniu oraz ninieiszei SIWZ

a) Art. 22 ust. lb pkt 1 pzp - warunek udziaiu w post?powaniu dotyczqcy kompetencji lub uprawnien
do prowadzenia dzialalnoSci zawodowej.

Wykonawca winien wykazac posiadanie uprawnien do prowadzenia dzialalnosci zawodowej polegaj^cej
na swiadczeniu ushig ochrony osob i mienia.

W celu wykazania spebiienia warunku udziaiu w post?powaniu dotycz^cego uprawnienia do prowadzenia
dzialalnoSci.zawodowej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1
SIWZ),a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a SIWZ.

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osob i mienia (Dz.U.2018.poz. 2142.), podj?cie
dzialalnosci gospodarczej w zakresie ushig ochrony osob i mienia wymaga uzyskania koncesji, okre^laj^cej zakres
i formy prowadzenia tych using.
Skorzvstanie z zasobdw innego podmiotu nie jest mozliwe w zakresie wvmagaiacvm koncesii.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, koncesji nie wymaga dzialalnosc gospodarcza w zakresie, o ktdrym mowa
w art. 3 pkt 2(zabezpieczenie techniczne), jezeli nie dotyczy obszarow, obiektdw i urz^dzen okreslonych w art. 5
ust. 5 cyt. ustawy.

b) Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udziaiu w post?powaniu dotycz^cy sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1) Sytuacja ekonomiczna - Wykonawca winien wykazac, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwi^zanej z przedmiotem zamowienia (ochrona os6b i mienia) na sum?
gwarancyjn^ nie nizsz^ niz 1 000 000,00 zlotych.

W celu wykazania spelnienia warunku udziaiu w post?powaniu dotycz^cego sytuacji ekonomicznej, Wykonawca
sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt I ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego
dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ.

2) Sytuacja finansowa - Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkdw finansowych w wysokoSci co najmniej
200 000,00 zlotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 200 000,00 zlotych, w okresie nie
wczeSniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

W celu wykazania spelnienia warunku udziaiu w post?powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca
sklada bSwiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego
dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.c SIWZ.
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c) Art. 22 ustlb pkt 3 pzp - warunek udzialu w post^powaniu dotyczqcy zdolnosci technicznej i zawodowej,
1) Zdolnosc techniczna - Wykonawca winien wykazac, ze dysponuje co najmniej 1 samochodem dla potrzeb
udziahl grupy interwencyjnej w kazdej lokalizacji obj^tej ochron^, czyli w sumie Wykonawca winien
dysponowac co najmniej pi^cioma (5)samochodami dost^pnymi WykOnawcy'w celu wykonania zamowienia
wraz z informacj^ o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

W celu wykazania speinienia warunku udziaiu w post^powaniu dotycz^cego zdolnosci technicznej, Wykonawca
skiada oswiadczenie o spehiianiu 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. d SIWZ.

2) Zdolnosc zawodowa - Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdplnosci zawodowej polegaj^cy
na nalezytym wykonaniu, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ci^glych rdwniez wykonywaniu, w okresie
ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofeft, a jezeli okres prowadzenia dziaialnosci jest krotszy w tym okresie, przynajmniej trzech (3) ushig bezpo^redniej ochrohy fizycznej stalej wykonanych lub
wykonywanych.

Pod poj^ciem wykonana usluga
rozumiec zamowienie polegaj^ce na sprawowaniu bezpo^redniej ochrony
fizycznej stalej o warto^ci nie mniejszej niz 500 000,00 (pi^cset tysi?cy) zlotych brutto, zrealizowane (wykonane),
tj. zakohczone przez Wykonawc?.

Pod poj^ciem wykonywana usluga nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na sprawowaniu bezpo^redniej ochrony
fizycznej stalej, ktorego pewna cz?sc o warto^ci nie mniejszej niz 500 000,00 (pi^eset tysi^cy) zlotych brutto,
zostalajuz zrealizowana(wykonana) przez Wykonawc^.

UWAGA!Przynajmniej jedna z wykazanych using spelniajqcych wymogi ww. definicji winna dotyczyc uslugi
bezDosredniei ochronv fizycznej stalej budvnku binrowego.

Pod poj^ciem budvnek biurowv nalezy rozumiec budynek wykorzystywany jako miejsce pracy dla dziaialnosci
biura, sekretariatu lub irinych o charakterze administracyjnym, np.: budynki bankdw, urz?d6w pocztowych, urz?d6w
miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych; budynki centrow konferencyjnych i kongresow,
s^dow i parlamentow (defmicja budynku biufowego wg rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow Budowlanych(PKOB),Dz.U.1999.I I2.I3I6 ze zm.).
Wykaz ushig wykonanych lub wykonywanych Wykonawca. zamieszcza .w formularzu wykaz using
wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych usluga zostala wykonana,

oraz zalqczeniem dowodow okreSlaj^cych, czy te uslugi zostaly wykonane lub s^ wykonywane nalezycie.
W celu wykazania speinienia warunku udzialu w post^powaniu dotycz^cego zdolnosci zawodowej (posiadania
wymaganego doswiadczenia), a opisanego powyzej, Wykonawca skiada oswiadczenie o spehiianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt I SIWZ), a na wezwanie ZamaWiaj^cego dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.e
ilit.fSIWZ.

UWAGA!

»Wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej uslugi musi zostac poparte dowodem,ze usluga zostala wykonana
lub jest wykonywana nalezycie.

»Infprmacje podane w formularzu wykaz uslug nie mog^ bye sprzeczne z informacjami wynikaj^cymi
z dokumentow potwierdzaj^cych nalezyte wykonanie(wykonywanie) ushig.
iiPodaj^c-w formularzu wykaz ushig datf wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania

(zakohCzenia) uslugi; w przypadku uslugi wykonywanej (nadal realizowanej) - Wykonawca wskazuje dzien,
miesi^c i rok wykonania (zakohczenia) zrealizowanej juz cz?Sci uslugi z zaznaczeniem, iz jest to usluga nadal
realizowana.
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»Podaj^c w formularzu wykaz ushig wartosc, Wykonawca:

- w przypadku uslugi wykonanej - wpisuje kwot§ bratto w ziotych za caio^c wykonanej ushigi, zas
- w przypadku usiugi wykonywanej(nadal realizowanej) - Wykonawca wpisuje zarowno kwot? brutto w ziotych za
zreaiizowan^juz w ramach calomel cz^^c uslugi oraz kwot^ brutto w ziotych stanowi^c^ wartosc calej uslugi.
»JezeIi zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawcf zamdwieh bylby szerszy (np. obejmowalby
rowniez inne uslugi lub inny rodzaj zamowienia, np. dostawy czy inne uslugi), Wykonawca winien wyodr^bnic
i podac dane dotycz^ce uslugi ochrony mienia, stosownie do wskazowek opisanych w niniejszym punkcie SIWZ.
W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien wpisac zarowno kwot? brutto stanowi^c^ wartosc calego
zamdwienia,jak i wartosc brutto samej uslugi ochrony mienia.

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

2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ - winien spelnic kazdy
z Wykonawcdw wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia;
b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ - winien spelnic kazdy
.z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia;

c) wanmek udziahi w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b pkt 1 SIWZ - winien spelnid
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadac wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej(brak mozliwo^ci sumowania polis OC);

d) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt I ppkt 2 Iit.b pkt 2 SIWZ - wystarczy
spebiienie go wspdlnie przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienie (jako suma
posiadanych srodkdw finansowych lub zdolnosci kredytowej), co oznacza, iz warunek moze spelnic jeden
z Wykonawcdw,l^cznie dwdch lub kilku z nich albo Iqcznie wszyscy Wykonawcy;
e) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c pkt I SIWZ - wystarczy
spelnienie go wspdlnie przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienie (jako suma
zdolnoSci technicznej — samochoddw), co oznacza, iz warunek moze spelnic jeden z Wykonawcdw, l^cznie
dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

f) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c pkt 2 SIWZ - winien spelnid
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwo§ci
sumowania zdobosci zawodowej - doSwiadczenia).

3. W zWi^zku z art. 22a ust.I pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania waninkow
udzialu w post§powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub jego cz§sci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifmansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych.

Na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.I
pzp, wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego
podmiotu lub podmiotdw, udowodni Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c zamdwienie b?dzie dysponowal
niezb?dnymi zasobami tego podmiotu lub podmiotdw, w szczegdlnoSci przedstawiaj^c zobowi^zanie tego
podmiotu lub podmiotdw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji
zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, te,udost?pniane Wykonawcy przez inny podmiot lub podmioty ich zdolnosci techniczne
lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku
udzialu w post?powaniu oraz
9

.
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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!Patrz zastrzezenie poczynione w pkt III okt 6 ppkt 3 SIWZ.

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

Wykonawcy iriog^ polegac na zdoinosciach innych potoiotow, jesli podmioty te zrealizuj^ uslugi, do realizacji
ktorych te zdokiosci

wymagane.

.

•

,

Z uwagi na wyl^czenie z podwykonawstwa zakresu, o ktoryrn mowa.w pkt III pkt 6 ppkt 3 SIWZ, Wykonawca nie
nioze polegac na zdolnosci za'wodowej (doswiadczeniu) innego podmiotu (por. warunek zdolnosci zawodowej

opisany w pkt V pkt. I ppkt 2 lit.c pkt 2 SIWZ). Wykonawca musi wi§c saniodzielnie wykazac spelnianie
ww. warunku udziahi w post^powaniu.

Uwaga! W przypadku polegania na zdoinosciach technicznych lub sytuacji finaiisowej lub ekpnomicznej innego
podniiotow, Wykonawca wskazuje ten fakt w formularzu oferty(pkt I0'-I2).

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zasobach innych podmiotow ha zasadach okreslonych w art. 22a pzp,
bqdzie dyspbnowal niezb^dnymi zasobami w.stopniu umozliwiaj^cym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego
oraz oceriy, czy stosunek l^czqcy Wykonawcy z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostqp do ich zasobow,
Zamawiaj^cy z^da wskazania w sZczegolnosci:

a) podmiotu, ktory udostqpni swoje zasoby(nazwa/firma oraz adres);
b) zakresu dostqpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

c) sposobu wykorzystania zasobow^ innego podiniotu przez Wykonawcq przy wykonywaniu zamowieiiia
publicznego;

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

Informacje, o ktorych mowa powyzej pod lit.a-d, winnv znalezc sie w zobowigzaniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbqdnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
Zobowiazanie podmiotu, o ktorvm mowa wvzei. Wykonawca zalacza do oferty.

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci teclmiczne ■ lub sytuacja ekonomicma lub finansowa podmiotu,
o ktorym mowa w art. 22a ust.I pzp, nie potwierdzaj^ spehiienia przez Wykonawcq warunku, udziahi
w postqpowaniu lub zachodz^ wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da, aby Wykonawca
w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego:
a) zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub .

b) zobowi^zal siq do osobistego wykonania odpowiedniej czqsci zamowienia, jezeli wykaze. sytuacjq
fmansow^ lub ekonomiczn^, o ktorych mowa w art. 22a ust.I pzp.

Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktory polega na sytuacji fmansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow/tu, Odpowiada solidamie z podmiotem, ktory zobowi^zal siq do udostqpnienia zasobdw, za szkodq
poniesion^ przez Zamawiaj^cego pbwstalq wskutek nieudostqpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostqpnienie
zasobow nie ponosi winy.
VA.Podstawy wykluczenia. o ktorych mOwa w art. 24 ust.5 pzp

Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.
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VL Wvkaz o§wiadczen lub dokUment6w potwierdzaiacvch spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wvkluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

1)

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

tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spehiia warunki udziahi w postepowaniu w zakresie
dotycz^cym sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolnosci technicznej i zdolno§ci zawodowej.

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziahi w post?powaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktory powohije sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spehiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunkow udziahi

w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktdrym mowa powyzej (por.art.25a
ust.3 pkt 2 pzp)
Wzor oswiadczenia, o ktotym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp, zalqczono do SIWZ.

2) zobowi^zanie innego podmiotu lub irmych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobbw na potrzeby realizacji zamdwienia (jezeli Wykonawca polega na zdolnosci technicznej lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu lub podmiotow - patrz pkt V pkt 3 SIWZ).
2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-katowice.pl)
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy
o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt
23 pzp.

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlozyc wraz z oSwiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, ze powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zaklocenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Por. art. 24 ust.ll 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.
3. Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,
do zlozenia w wvznaczonvm, nie krotszvm niz S dni. terminie aktualnych na dzien zlozenia nastepuj^cych
dokumentow:

a)

koncesja na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie using ochrony osob i mienia (art.15 ust.l
ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie os6b i mienia, Dz.U.2018 poz.2142.)- por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a
SIWZ;

b)

dokument potwierdzajqcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwi^zanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjn^ nie mniejsz^ niz

c)

informacja banku lub spdldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc
posiadanych Srodkdw finansowych lub zdolnoSc kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz
1 miesi^c przed uplywem terminu skiadania ofert- por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. b pkt 2 SIWZ;

okreSlona w SIWZ- por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. b pkt 1 SIWZ;

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlo^c dokumentdw dotycz^cych sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj^cego, moze zlozyc inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb
potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziahi w postepowaniu (art.26 ust. 2c pzp).
11
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d) formularz wykaz samochodow dost^pnych Wykonawcy w celu wykonania zamowienia wraz z informacj^
0 podstawie do dysponowania tymi zasobami- por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. c pkt 1 SIWZ;
e) formularz wykaz uslug - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem
terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dziaialnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych usiugi zostaly wykonane (por. pkt V
pkt 1 ppkt 2 lit. c pkt 2 SIWZ)oraz zal^czeniem

f)

dowodow okreslaj^cych, czy wykazane usiugi zostaly wykonane lub s§ wykonywane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktorych mowa powyzej, s^ referencje b^dz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego usiugi byly wykonywane, a w przypadku swiadczeh 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 swiadczeh okresowych lub ci^glych nadal
wykonywanych, referencje b^dz inne dokumenty potwierdzaj^ce ich nalezyte wykonywanie powmny bye
wydane nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Jezeli Wykonawca polega na zdolnosci technicznej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu lub
innych podmiotow, przedstawia dokumenty dotycz^ce tego podmiotu.
4. W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wvkonawcow:

■ 1) oswiadczenie, o ktoiym mowa w pkt VI pkt I ppkt I SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych si§ o udzielenie zamowienia. Oswiadczenie to wirmo potwierdzic spelnianie warunkow
udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow
wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post^powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
2) oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych
si? 0 udzielenie zamowienia;

3) dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 Iit.a SIWZ na potwierdzenie spelniania warunku opisanego

w pkt V pkt I ppkt 2 lit.a SIWZ sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamowienia;

4) dokimient, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 Iit.b SIWZ winien potwierdzic spelnianie warunku opisanego
w pkt V pkt I ppkt 2 lit.b pkt I SIWZ samodzielnie przynajmniej przezjednego z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia;

5) dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.c SIWZ winien potwierdzic spelnianie warunku opisanego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b pkt 2 SIWZ wspolnie przez Wykonawcow ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamowienia (jako suma posiadanych srodkow fmansowych lub zdolnosci kredytowej), co oznacza,
iz warunek moze spelnic jeden z Wykonawcow, l^cznie dwoch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy
Wykonawcy;

6) dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.d SIWZ winien potwierdzic spelnianie warunku opisanego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c pkt 1 SIWZ wspolnie przez Wykonawcow ubiegaj^cych si? o udzielenie
zamowienia (jako suma posiadanych samochodow), co oznacza, iz warunek moze spelnic jeden
z Wykonawcow,l^cznie dwoch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;
7) dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.e i lit.f SIWZ, winny potwierdzic spelnianie warunku
opisanego w pkt V pkt I ppkt 2 lit.c pkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego

z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia (brak mozliwosci sumowania
zdolnosci zawodowej - doswiadczenia).
5. Forma oswiadczeh i dokumentow.

UWAGA! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostala dopuszczona mozliwosc
skladania dokumentow lub oswiadczeh, o ktorych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
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w sprawie rpdzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiajqcy od wykonawcy w postppowaniu o udzielenie
zamowienia(Dz. U.z 2016 r., poz. 1126 ze zih.), przy uzyeiu srodkow komunikacji elektronicznej.
Zamawiaj^cy nie dopuscil mozliwosci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uzyeiu srodkdw
kornunikacji elektronicznej w sposob okreslony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamdwien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami- patrz pkt VII SIWZ.

W postppowaniu niniejszym, w ktorym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mozliwo§c
skladania dokument6w lub oswiadczen, o ktorych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy uzyeiu srodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje sip przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra
Przedsipbiorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego Irozporz^dzenie w sprawie rodzaj6w
dokumentow,jakich (...)/Dz.U.2018,poz. 1993/,ztym ze:
1) dokumenty lub oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzqdzeniu w sprawie dokumentow, skladane s^
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalein,

2)

po^wiadczenie za zgodno§c z oiyginalem nastppuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oswiadczenia,
sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnorpcznym podpisem.

»Pehiomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formic notarialnie poswiadczonego odpisu.
UWAGA! Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy sip o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty
pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania
ich w postppowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia albo do reprezentowania w postppowaniu i zawafcia
umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreSlonym w pkt X lit. B
SIWZ dla pelnomocnictw.
>>Poswiadczenia za zgodnosd z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,. na ktdrego zdolnosciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy sip o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycz^ (§14 ust.3 rozporz^dzenia w sprawie
dokumentdw).

»Zamawiaj^cy moze z^dac przedstawienia oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii dokumentdw
lub oswiadczen, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia jest nieczytelna lub budzi
w^tpliwosci CO do jej prawdziwo§ci.

»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 ,r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...),
dokumenty sporz^dzone w jpzyku obcym wirmy byd skladane wraz z tlumaczeniem na jpzyk polski.
6. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzp.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, oswiadczen lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezbpdnych
do przeprowadzenia postppowaniu, oswiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne,. zawieraj^ blpdy lub budz^
wskazane przez Zamawiaj^cego w^tpliwoSci, Zamawiaj^cy wzywa do ich.zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia,

poprawienia lub udzielenia wyjaSnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postppowaniu.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do-ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy,
podlega odrzucpniu albo konieczne byloby uniewaznienie postppowaniu.
Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien dotycz^cych oswiadczen
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pzp.
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7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowi^zany do zlozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzaj^cych okolicznosci,
0 ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp,jezeli Zamawiaj^cy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskac za pomoc^ bezplatnych i ogolnodost^pnych baz danych, w szczegolnosci
rejestrbw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow
realizuj^cych zadania publiczne(Dz. U.z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
Zapisy pkt VI ppkt 5-7 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych
w niniejszym post^powaniu.
8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym post^powaniu najpierw dokonac
oceny ofert, a nast^pnie zbadac, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona Jake najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post^powaniu.

» Jezeli Wykonawca, o ktorym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia lunowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalei^ego wykonania mnowy, Zamawiaj^cy moze zbadac, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlozyl ofert? najwyzej ocenion^
sposrod pozostalych ofert.
VII.

Informacia o sposobie norozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazywania
oswiadczen lub dokumentow. Osobv unrawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za posrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem poslanca, faksu
lub przy u^ciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu
using drogq elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zostac zlozona pod
rygorem niewamosci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostac zlozone z zachowaniem formy okreslonej
w pkt X lit. B SIWZ (rowniez w przypadku jego zlozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust.3a
pzp), zas oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze z^dac zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamowienia (rbwniez w przypadku ich zlozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem z jednoczesnym uwzgl?dnieniem §2 rozporz^dzenia Ministra
Przedsi?biorczosci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporzqdzenie w sprawie rodzajow
dokumentbw,jakich (...)/Dz.U.2018, poz. 1993/.

Uwzgl?dniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz
niektbrych iimych ustaw (DZ.U.2016.1020).
Patrz rowniez pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktorym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu using
drogq elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za posrednictwem poslanca.
3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. 0 swiadczeniu using drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), kazda ze stron na z^danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego, Wykonawca wrnien poslugiwac si? numerem sprawy okreslonym
w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny bye
skladane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.
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6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^

winny bye kierowane na adres e-mail; zamowieniapubliczne@,nfz-katowice;pl: przekazywane faksem wmny by6
kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrdcid si§ do Zamawiaj^cego o wyjasnienie tre^ci SIWZ. -Zamawiaj^cy udzieli wyjasnien
niezwiocznie pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pozniej niz
do konca dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek p wyjasnienie tresci
SIWZ wplyn^l po ujjlywie terminu skladania wniosku okreslonym powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiaj^cy moze udzielic wyjasnien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.
Przedhizenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktorym mowa wyzej.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic tre^c SIWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykpnawcow.

10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp,jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobotp lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin uplywa dnia nastppnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania sip z Wykonawcamijest:
Ewa Adamaszek- Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamowien Publicznych;
adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl.

VIIL

Wvmagania dotvczace wadium

1. Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci: 15.000,00 zlotych (slownie: piptnascie
tysipcy 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moze wnieSc wadium w jednej lub kilku nastppuj^cych formach:
1) pieni^dzu,

2) porpczeniach bankowych lub porpczeniach spdldzielczej kasy oszczpdnosciowo-kredytowej, z tym,
ze porpczenie kasy jest zawsze porpczeniem pieniptoym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porpczeniach 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 Przedsipbiorczosci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacic przelewem na rachunek bankowy wskazany ponizej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mipdzynarodowych podaje sip: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowica;ch, ul. Podchorqzych I, 40-043 Katowice.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pienipzna, Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13,IV piptro, pokdj nr 410.
Tre§c takiego dokumentu nie moze warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawcp dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzglpdniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wamoscig musi obejmowac okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^ (60 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna sip wraz z uplywem terminu skladania ofert

(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ bpdzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

Przez wniesienie wadium rozumie sip zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw srodkow
pienipmych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt I SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.
6. Zamawiaj^cy zobowi^zany.jest odrzucid ofertp, jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposob nieprawidlowy (art. 89 ust. I pkt 7b pzp).
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IX.

Termin zwiazania oferta

1. Termin zwi^ania ofert^ wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu
skiadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedhi^c termin zwiazania ofert^ z tym
ze Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upiywem terminu zwiazania ofert^, zwrocic si? do
Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhizszy jednak niz 60 dni
(art. 85 ust.2 pzp).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium (art. 85 ust.3 pzp).
4. Przedluzenie terminu zwiazania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhizeniem okresu watoosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwiazania ofert^.
Jezeli przedluzenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza (art.85 ust.4 pzp).
X,

Qpis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Wykonawca winien wypelnic formularze (w tym wzory oswiadczen) na maszynie do pisania albo odr?cznie,
drukowanym pismem poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji.
W przypadku, gdy jakakolwiek cz?sc formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy nale^ wpisac "nie
dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, nalezy
wykonac kserokopi? danego formularza w potrzebnej ilosci egzemplarzy oraz wypelnid wg potrzeb oraz podpisac.
Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje naleiy umiescic w zal^czniku do danego
formularza,
sporz^dzonym
przez
Wykonawc?.
Ofert?
nale^
przygotowad
oraz
zlozyc
z wykorzystaniem wzorow formularzy oraz irmych zal^cznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku
przepisywania formularzy, Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywac zmian merytorycznych zapisow
znajduj^cych si? we wzorach formularzy stanowi^cych zal^czniki do niniejszej SIWZ.
Uwaga: Wykonawca odpowiada za tresc kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego, czy

formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposob. Jezeli Wykonawca
przeksztalca formularz do formy edytowalnej, w szczegolnosci poprzez OCR, zobowiqzany jest dokladnie
przeczytac jego tre§c po przeksztalceniu oraz porownac j^ z oryginalnymi zapisami SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tre^c oferty nie b?dzie
odpowiadala tresci SIWZ,z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.
B. Wszystkie formularze, o§wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowamione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowiqzan o wartosci odpowiadajqcej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub jego kopi? poswiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyc
do oferty. Ofert?, oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisac osoba upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznana za niewazn^.
C. Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowmiem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyc w nast?puj^cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczonej nazw^
i adresem Zamawiaj^cego;

Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojew6dzki
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokoj nr 208A oraz napisem:
USLUGA SPOLECZNA -Nr8/us/2019

OCHONA OBIEKTOW SIjA
NIE OTWIERAC PRZED:

....;.
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Jezeli oferta jest wysylana za pomocq przesylki kurierskiej lub listowej, Wykonawca winien zaznaczyc,

ze przesylka zawiera ofertf oraz wskazac numer postfpowania. Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci
za nastfpstwa spowodowane brakiem wlasciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktorejkolwiek z ww.
informacji.

E. Wypeiniony i podpisany formularz oferty oraz kopertf oznaczon^ "ZALj\CZNIKI", w ktorej Wykonawca
umieszcza zal^czniki wymienione w pkt 19 formularza oferty, nalezy wlozyd do koperty zawieraj^cej calosc
dokumentdw,z uwzglfdnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku oswiadczen lub zaswiadczen skiadanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce
taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ bye one udost^pnione innym uczestnikom post^powania,
Wykonawca powinien umiescic je w osobnej kopercie oznaczonej; „ZALi\CZNIKI — TAJEMNICA
PRZEDSII^BIORSTWA" lub oznaczyc je w irmy widoczny sposob.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa definiuje art. 11 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.z 2018 r. poz. 419 ze zm.);
Przez tajemnic§ przedsiebiorstwa rozumie sif informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne

przedsifbiorstwa lub inne informacje posiadajqce wariose gospodarczq, ktdre jako calosc tub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem

informacji albo nie sq latwo dost^pne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnla informacji stanowi^cych tajemnice przedsifbiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,jezeli Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegl, ze nie mog^ bye one udost^pniane oraz wvkazal. iz zastrzezone informacje
stanowiq tajemnicf przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^ ofert? na cale zamdwienie. Ofert? skiada si? w formie
pisemnej pod rygorem niewazno^ci. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zlozenie oferty w postaci elektronicznej.
G. Tresc ztozonej oferty mnsi odpowiadac tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniejjednej z okolicznosci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegac si? o udzielenie zamowienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si?
o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowic pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamowienia albo
do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Dokument pebiomocnictwa winien
odpowiadac zasadom okreslonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.
I. Sposob wypelniania lub przygotowania formularzy lub oswiadczen:
nalezy wypelnid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;
1)
formularz oferty
w pozycji "dane Wykonawcy" moze bye uzyta piecz?c fnmowa;
w ramce w pkt 1 formularza oferty NALEZY PODAC CEN^ OFERTY
ZA REALIZACJ^ CALEGO ZAMOWIENIA;

2)

formularz opis przedmiotu
zamowienia

nalezy podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz nale^
zal^czyd do formularza oferty);
17

aw

Nr zamowienia: 8/us/2019

3)

formularz kalkulacja cenowa

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
nale^ zai^czyc do formularza oferty);
jeteli obowigzek podatkowy z tytuhi podatku od towardw i usiug b?dzie
spoczywal na Zamawiaj^cym (art. 91 ust.Sa pzp), Wykonawca nie dolicza
do wartosci (cen) podatku od towarow i ushig; Wykonawca w takim
przypadku zobowi^zany jest odpowiednio dostosowac zapisy niniejszego
formularza;

4)

formularz wykaz
samochodow

nalezy wypebiid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
jest skladany na wezwanie Zamawiaj^cego);

5)

formularz wykaz ushig

nale^ wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
jest skladany wraz z dowodami na wezwanie Zamawiaj^cego);

6)

wzor informacji, o ktorej
mowa w art. 91 ust.3a pzp

nalezy wypelnic i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?
nalezy zal^czyc do formularza oferty);

7)

wzor oswiadczenia, o ktorym
mowa w art. 25a ust.l pkt 1

nalezy wypebiid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym
(oswiadczenie nale^ zal^czyc do formularza oferty);

pzp

8)

wzor oswiadczenia - grupa
kapitalowa

nalezy wypelnic i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlozyc
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,

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

XL

Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert
1.

Ofert? nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiaj^cego:
Slqski Oddzial Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208A (II piftro),

2.

3.

Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktora zostala zlozona po terminie.
Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofad ofert?.

4.

Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu .....0.5...OS-..2019

w terminie do dnia .. O5.Ji.20Ja

... do godziny 11.00.

o godzinie 11.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

pokoj nr 217A (II pi?tro).
5.

6.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyb na sfinansowanie zamowienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takze informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji (nie. dotyczy) i warunkow platnosci
zawartych w ofertach.

7.

Niezwlocznie no otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfc-katowice.pD
informacje dotycz^ce:
1) kwoty,jak^ zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adresow Wykonawcow,ktorzy zlozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji (nie dotyczy), warankow platnosci zawartych
w ofertach.
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XII. Opis sposobu obliczenia cenv ofertv

Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanowi caikowite wynagrodzenie przysluguj^ce Wykonawcy
z tytulu realizacji niniejszego zamowienia. Cena oferty winna zawierac wszelkie koszty zwi^zane z realizacj^

1.

zamowienia,zgodnie ze wzorem umowy.
Sposob obliczenia ceny oferty wskazuje formularz kalkulacja cenowa.
Wykonawca - w zaleznosci od tego, czy obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na

2.
3.

Zamawiaj^cym - do cen (wartosci) netto dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza, wartosc 23% podatku VAT.
W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy VAT, Wykonawca sklada wraz z oferty informacj^,
0 ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp {wzor zalqczono do SIWZ). Jezeli zlozono oferty, ktorej wybor prowadzilby
do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug,
Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towarow
1 ushig, ktory mialby obowi^zek rozliczyc zgodnie z tymi przepisami.

Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie wirmy zostac przez Wykonawc? podane z dokladno^ci^
do dwoch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, iz ceny (wartosci) nalezy zaokr^glac do pelnych
groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokr^gla si? do

4.

1 grosza.

Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktora b?dzie zawierala bl?dy w obliczenia ceny.
Rozliczenia pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy b?d4 prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.

5.

6.

Xin. Opis krvteriow wvboru ofert wrazz podaniem wag tvch krvteriow 1 sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac b?dzie przedstawione ponizej kryterium oceny ofert oraz
nast?puj^cy sposob oceny ofert:
Cena - waga 100%

najnizsza cena sposrod wszystkich ocenianych ofert
Ilosc punktow =

X ICQ pkt x 100%
cena ocenianej oferty

Przy obliczaniu punkty b?d^ podawane z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady

wskazanej w pkt XII ppkt 4 SIWZ.
SIWZ, w tymformularz opis przedmiotu zamowienia, zawiera standardyjakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a
pzp.

XIV. Informacje o formalnosciach. iakie powinnv zostac dopetnione po wvborze ofertv w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktorego oferta jest wazna, nie
podlega odrzuceniu, spelnia wymagania Zamawiaj^cego okreslone w SIWZ i uznana zostala za
najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium oceny ofert okreslonego w SIWZ.
2. Zamawiaj^cy poinformuje wszystkich Wykonawcow o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust.l
pkt I oraz ust.2 pzp, zas w przypadku uniewamienia post?powania - zgodnie z art. 92 ust.I pkt 7 oraz ust.2
pzp. Wraz z informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej b^dz o xmiewaznieniu post?powania Zamawiaj^cy
poinformuje rowniez - jezeli takie sytuacje b?de mialy miejsce - o Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni
z post?powania oraz o Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podaj^c uzasadnienie faktyczne
i prawne.
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Form? przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej cl^esla pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzgl?dnieniu przepisow przej^ciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. p zmianie ustawy - Prawo zamowien
publicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.20I6.1020).
3. Zamawiaj^cyzawrzeumow?wsprawie zamowienia publicznegozwybranym-Wykonawc^.
4. Dokladny termin i miejsce zawarcia uniowy zostan^ podane Wykonawcy w pismie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pismie odrpbnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy moze wyrazic zgod? na
podpisanie umowy drog^ korespondencyjnq, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpozniej
w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wniesc zabezpieczenie
nale^ego wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania lunowy, Zamawiaj^cy moze
wybrac ofert? najkorzystniejsz^ sposrod pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewaaiienia post?powania.
XV. Wvmagania dotvczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowv

I. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysokosc zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.
2.

Zabezpieczenie moze zostac wniesione Wedlug wybom Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,
b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp61dzielczej kasy oszcz?dno^ciowo-kredytowej, z tym,

ze zobOwi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni?znym;
c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
3.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo§ci.
Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
ponizej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego
najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

Na potrzeby przelewow mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
4.

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^zych 1,40-043 Katowice.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^zany
jest zlozyc stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj

5.

nr 410, najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem

ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
6.

Zmiana forrny zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowac
wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie wiimo miec charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7.

W okresie przysluguj^cym Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostac
pozbawiony mozliwodci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczeni? wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci dokumentu).
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8. Projekt tresci dokumentu winien zostac skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, w tym termin zwrotu zabezpieczenia,
okresla wzor umowy.
XVI.Istotne postanowienia umowv - wzor umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy oraz wysokosc kar
umownych z tytuiu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal^czony do
SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^ania Wykonawcy zwi^zane z realizacj^ zamowienia.
2. Integraln^ cz?sci^ przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej)jest Umowa o zachowaniu poufiiosci w NFZ,
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci, stanowi^ce zal^czniki
do wzoru umowy(umowy).
3. Wykonawcy wyst^puj^cy wspolnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialnosc za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (art. 141 pzp).
XV. RODQ; informacia dla Wvkonawcow

KL,\liZLIl..A INFORM

Dorvc z.^c.A puzi:t\v,arz.\ni,\ dmw ni osobowych osob i.czi'.stmcz.vcvcii
W POS ri'POW.AMU O UDZIF.i.F.ME Z.AMOWIF.NI.A i'l.BLlC ZNFOO PliZF.Z SL.ASK! 01)I)Zi.AI.

^

WO.IFWODZKI NFZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osobfizycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej:
RODQ), Zamawiajqcy podaje nast^puj^ce informacje:
• ADMINISTRAIOR DANVC II OSOB(^\^^< M

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektofa Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, z ktorym mog^ si§ Panstwo skontaktowac
w nast^puj^cy sposob:
" listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,

■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl
•INSPEKTOR OCHRONY DA^^( II

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Pahstwa danych przez Slqski Oddzial Wojewodzki NFZ mozna
kontaktowac sl§ z Inspektorem Ochrony Danych w nast^pujqcy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: 32 735-19-21,
■ e-mailem: 10D@nfz-katowice.pl
•C F.I. I PODSTAWY PKZEl WAR/.\M \

Panstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODQ,w celu zwi^zanym z post^powaniem
o udzielenie zamowienia publicznego znak: 8/us/2019(ushiga spoleczna).
Podstaw^ prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczegdlnosci:
■ RODO, w szczegolnosci art. 6 ust. 1 lit c;
■ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
■ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych;
■ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamowieh publicznych;
" ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;
■ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych;
■

ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci;
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■
■

ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dost^pie do informacji publicznej;
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

•ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych b?d^ osoby lub podmioty, ktorym udost?pniona zostanie dokumentacja
post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zaniowien publicznych,
dalej „pzp".

Ponadto, odbiorc^ Panstwa danych osobowych mog^ bye osoby lub podmioty posiadaj^ce upowaznienie do
pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisdw prawa powszechnie obowigzuj^cego(w tym na podstawie
ustawy o dost^pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostad przekazane podmiotom, z ktorymi
administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa danych osobowych do pahstwa trzeciego,z zastrzezeniem sytuacji gdy
taki obowi^zek wynika z przepisu prawa powszechnie obowiqzuj^cego.

•okresIprzeghow^
Panstwa dane osobowe b?d^ przechowywane, zgo^ie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia
postfpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejinuje caly czas trwania umowj^ _ '
•PiRAWAlOS64 KTORYCH^^^
POTYCZ-S
W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. ktdrei dane dotvcza przvshiguie:
■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost^pu do tresci swoich danych;
■ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
czym nie moze to skutkowac
zmianq wyniku post^powania a udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym zpzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu orazjego zalqcznikow;
'na podstawie art. 18 RODO, prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkdw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osobyfizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgl^dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepisow RODO',
Nie przvsluguie Pahstwu:

■ w zwi^u z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuni^cia danych osobowych;
■ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
■ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw^ prawng

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest^.6 ust. 1 lit. c RODO.
•INFORMACJA O WYMOGU PODA^^^
Obowi^ek podania danych osobowych bezposrednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^lonym
w przepisach pzp, zwi^zanym z udzialem w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaj^ z pzp.
• INFORMACJA

W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO FODEJIVIQWANIA DECYZJI ORAZ

PROFILOWANIA

W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie b?d^ podejmowane w sposob zautomatyzowany w tym
profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychmiast zgtosid Zamawiaj^cemu.
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formulatz oferty
OFERTA

Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddziat Wojewodzki
i

ul. Kpssutha 13

Dane Wykonawcy:

40-844 Katowice

Nazwa/Firma:

Adres:

Numer KRS:

(jezeli dotyczy)

CEIDG:

(jezeli dotyczy)

Numer REGON:

(jezeli dotyczy)

Numer NIP:

adres e-mail:

(jezeli jest)

strona www:

(jezeli jest), nr telefonu:

nr faksu:

W nawiazaniu do ogloszenia o postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ustug^ spoteczn^
o wartosci mniejszej niz 750 000 euro w przedmiocie: ochrona obiektow Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego
Narodowego Fimduszu Zdrowia,

1.

ofemjemy wykonanie dla Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia zgodnie ze Speqrfikacj^ Istotnych
Warunkow Zamowienia,za cen^ calkowit^ oferty:
, zt brutto,

zgodnie z fonnularzem kalkulacja cenowa.

UWAGA! Wykonawca nie dolicza do ceny netto oferty podatku VAT,jezeli obowiazek podatkowy spoczywa .
Zamawiai^cym — patrz pkt XIIpkt 3 SIWZ oraz wzdr informacii. o ktorei mowa w art. 91 ust. 3a pzp. W takiei
sytuacii cenq oferowana przez Wykonawcy b^dzie cena wskazana iako netto. czyli bez podatku od towatow i
ustug, tj.:

zl(bez podatku od towarow i uslug),
zgodnie z fotmulatzem. kalkulacja cenowa (Wykonawca w takim przypadku zobowiqzany jest odpowiednio
dostosowac zapisyformularza kalkulacja cenowa).

N

ft

formularz oferty
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2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? swiadczyc uslug? b?d%c^ przedimotem zamowienia w okresie od dnia
13.07.2019 r. godz.8.00 (rozpocz?cie) do dnia 13.07.2020 r. godz.8.00 (zakonczenie).
Jednoczesnie akceptujemy zastrzezenie poczynione przez Zamawiaj^cego, ze jezcH zawarcie umowy nast^pi pozniej niz
dnia 13.07.2019 r., usluga b?dzie swiadczona w okresie 12 miesi?qf licz^c od dnia zawarcia umowy. W takiej sytuacji
swiadczenie uslugi pierwszego dnia rozpocznie si? o godz. 8.00, natomiast ostatniego dma zakonczy si? o godzinie 8.00.
Ostatnim dniem obowiqzywania umowy(do godz. 8.00) b?dzie dzien, ktory dat^ odpowiada dmowi zawarcia umowy.
Zgodnie z regulacj^ art. 112 k.c., termin oznaczony w miesi^cach konczy si? z uplywem dnia, ktory dat^ odpowiada
pocz^tkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesi^cu nie bylo - w ostatnim dmu tego miesi^ca.
3. Oswiadczamy,ze akceptujemy warunki platnosci okre£one we wzorze umowy.
4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi^ania oferty
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

5. Oswiadczamy,ze zapoznaHsmy si? ze Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen
oraz,ze zdobylismy ihformacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.
6. Oswiadczamy, ze zal^czony do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wzor umowy. otaz wzot Umowy
o zachowaniu poufnosci i wzor Umowy powierZenia przetwarzania danych osobowych, zostai przez nas
zaakceptowany i zobowiqzujemy si? w przypadku wybom naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
we wzorze umowy,w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.
7. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku wybom naszej oferty do wykonywama zamowienia zgodnie
z obowi^zujqcymi przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego opisanymi w SIWZ, w tym zgodme
z wymogami dotycz^cymi pracownikow ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.
8. Oswiadczamy, ze udzielamy 24-miesi?cznej r?kojmi za wady na dostarczone materialy eksplatacyjne (np.akumulatory,
baterie), a takze cz?sci zamienne uzyte w ramach czynnosci naprawy/konserwacji SSWiN i CCTV.
»PODWYKONAWSTWO

UWAGA!z podwykonawstwa (patrz: pkt III pkt6 ppkt 3 SIWZ)wyt^czona zostala bezposredcia ochrona fizyczna
stala oraz doraina oraz - w przypadku obiektow Delegatur 'Sl^skiego OW NFZ — polegaj^ca
na statym dozorze sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz^dzeniach
i systemach alarmowych (monitoring). W tym zakresie z uwagi na wyl^czenie podwykonawstwa, niedopuszczalne
jest rowniez powolanie si? na zdolnpsc zawodow^(doswiadczenie)innego podmiotu - por. pkt V pkt 3 SIWZ.
9.

Oswiadczamy,ze zamierzamy powierzyc nast?puj^cemu podwykonawcy wykonanie nast?puj^cej cz?sci zamowienia*:
Lp.

c2^sc zamowienia

firma. podwykonawcy

* wypelnic w przypadku zamiaru wykonywania zamowienia z lidzialem podwykonawcy/6w wskazuj^c cz?sc
zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy oraz firm?
podwykonawcy/6w
» ZASOBY INNEGO PODMIOTU

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

11. Oswiadczamy,ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac/nie b?dziemy polegac** na zasobach innego
podmiotu lub podmiotow w zakresie dotycz^cym sytuacji ekonomicznej (ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnejV

fonnulafz oferty
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12. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac/nie bfdziemy polegac** na zasobach innego

podmiotu lub podmiotow w zakresie dotycz^cym sytuacji finansowej(stodki finansowe lub zdobiosc ktedytowaV
** niepotrzebne skteslic. Wptzypadku polegania na zdolnosci technicznejliib sytuacji ekononaicznejlub sytuacji
Bhansowejinnego podmiotu lub podmiotow, Wykonawca udowodni,iz realizujqc zamowienie b^dziedysponowat
niezb^dnymi zasobanai tego podmiotu lub podmiotow, w szczegolnosci- przedstawiajqc zobowiqzanie tego
podmiotu lub podmiotow do oddania mu do dyspozycii niezb^dnych zasobow na potrzeby realizaciizamowienia
»ZABEZPIECZENIE NAT.e:^EGO WYKONANIA UMOWY

13. Zobowi^zujemy si^ w przjrpadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosei 10% ceny oferty^ Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia lunowy.

»UPOWAj:NIENIE OS6b REPREZENTUJ4CYCH WYKONAWCE
14. Oswiadczamy,iz upowaznienie osob reprezentujstcych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu(w tym podpisuj^cych
oferte, formularze, oswiadczenia), a wskazanych ponizej wyruka z nastepuj^cego dokumentu***:
1)

KRS

2) CEIDG

3) petnomocnictwa zal^czonego do niniejszego foimulatza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio
umocowane.

***nalezy zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba lub osoby upowazniofae (upelnomocnionel do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym post^powaniu:

imi^ i nazwisko

podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy

15. Nr rachunku bankowego Wykonawcy,na ktory Zamawiaj^cy b^dzie moglzwtocic wadium:

dotyczy wadium wniesionego wpieniqdzu

16. Oswiadczamy,iz nalezymy/nie nalet^my*** do grupy malych lub srednich przedsigbiorstw.
*** niepotrzebne skteslic

Defimg\ malego ora^ sredniego pn^dsiibiony, a taki(e mikropiyedsi^biory ;(aiviera ustawa ^ dnia 06.03.2018 r. Praivo pr^edsi^biorcow
(Dy.U. 2018.646). Zgodnie-i^art. 7 ust.1 pkt 1-pkt 3 yt. ustany u^te w ustawie okreslenia o^nacf^jcf:
1) miktopizedsi^biotca - pr^edsi^biorc^, ktory w co najmniejjednym roku ^ divoch ostatnich lat obrotonych spelnial

nast^ujcice

waruttki:

a)yatrudnial sredttioroc^nie mniejnii^lOpracownikow orar^

b) osicgniil rocvpy obrdt netto ze spn^da^ towarow, nyrobow i usiug oraz Z. operagifmansowych nieprzekraczajqcy rownowartosd w zfotych 2
milionoiv euro, lub sumy akywowjego bilansu sporzydzpnego na koniecjednego z tyth lat niepn^krocryly rownowartosd w zjotych 2 milionow
euro;

2) maty przedsi^biotca - przedsi^hiorc^, ktory w co najmniejjednym roku z dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial luczjiie nastppujeice
warunki:

a)zatrudnidl sredniorocznie mniej niz50pracownikow oraz
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h) osiqgnut roct^y obrot netto sprt(edaiy toivarow, wyrobow i uslug ora^^ ^ operagifinansonych niepr^krac^^ajciy rownowatiom w glbtych 10
milionow euro, lub suny aktymowjego bilansu spor^dgonego na koniecjednego ^ tych lat nie pn^kroc^ly romiowartosci w e^oP/ch 10 milionSiv
euro - i ktory niejest mikropr^dsi^biorccf;

3) sredniptzedsi^biorca - prspdsi^biorcq, ktoty w co najmniejjednjm roku ^ dmch ostatnich lat obrotowych spelniat Icic^ie nast^ujcice
a) gatrudnial sredniorocs^nie mniej ni^ 250pracownikow ora\

b)bsicfgncil roc^y obrot netto s^e spr^eda^ towarow, nyroboiv i usiug orav^ g^ operagiJinansowych nieprs;ekracs^jcig/ rownoivartosci w gtotgch 50
milionow euro, lub sumy aktgwowjego bilansu sporgpdgonego na koniecjednego ^ tych lat nie prgekrocsgly rownowartosci w s(lotgch 43 milionow
euro

- i ktoiy niejest mikroprr^edsi^biorcciani malym prr(edsi^biorcii.

17. Oswiadczamy,ze wypelnilismy obowi^ki infprmacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporz^dzenia Padaruenpi
Europejskiego i Rady (UE).2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spirawie ochrony osob fizycznycb w zwittzku

z przetwarzanietii danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/'WE (Ogokie rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec psob fizyeznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia pubUcznego w niniejszym
post?powaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych lub zachodzi
wylqczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,tresci oswiadczenia
Wykonawca nie sklada, tj. nalezy -^kreslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.
18. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci dla Wykpnawcy /osoby reprezentuj^cej Wykonawc?.
My nizej podpisani/Ja hizej podpisany/a, w zwistzku ze zlozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie zamowienia
publicznego - zamowienie nr 8/us/2019, z uwagi na udostppnianie Informacji Poufnych, zobowiq,zuj? si?/zobowiazujemy
si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych u^skanych podczas realizacji umowy, przedmiotem
ktorej b?dzie ochrona obiektdw Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w okresie
realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwiqzaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly
mi/nam przekazane,
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu realizacji umowy.

19. Zat^cznikami do niniejszego formularza oferty
1)
2)
3)
4)

nast?puj^ce wypdnione i podpisane formularze,

oswiadczenia b^dz dokumenty:
informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
formularz opis przedmiotu zamowienia
formularz kalkulacja cenowa

5) zobowi^zafiie. innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia — jezeh dptyczy

6) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona riotarialnie/odpis notarialny)
— jezeh uprawnienie do reprezentacji nie wyruka z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)
7) inne

Uwaga!

,

- jezeh dotyczy

'formulatz oferty

Nr ziamowienia: 8/us/2019.

Koncesja, dpkument ' pot^efdzaj^cy ubezpieczenie qd odpowiedzialnosci cjryidlnej, iriformacja banku

lub spdldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, a,takize fonnulatz wykaz samochodow ptaz fptmularz "wykaz
us-hig wraz z dpwpdami,sMadane

na wezwanie Zamax\daj^cegp w termiiiie i na zasadach ppisanych w SIWZ.

Uwaga!.

Osxvdadczenie p przynalezhpsci albp btaku przynaleznpsci dp tej samej gnipy kapitatpwej Wykpnawca przekazuje
Zamawiaj^cemu. w termiiiie 3 dni-pd dnia zamieszczenia na strpnie iiitemetpwej (www.nfz-katpwice.pl)
infprmacji, p ktprej mpwa w art.-86 ust.S pzp (pp ptwarciu pfert).

Itni^ i nazwiskp upeliipmpcnipnegp przedstawiciela Wykpnawcy:

Data,.;

Ppdpis

PRAWI4Y
'eresa Uzdowska

/-

/r"

fotmularz opis przedmiotu zamowienia

Nr zamowienia: 8/us/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest caiodobowa ochrona obiektow(w tym budynki, teren-, mienie) eksploatowanych
przez Sl^ski Oddziai Wojewodzki Narodowego Fundusiu Zdrowia,. zgodnie z zasadami i warunkami
okreslonymi w SIWZ,w tym w niniejszym formularzu opis przedmiotu zamowienia oraz we wzorze umowy.
Usiuga ochrony wykonywana bedzie na zasadach opisanych w SIWZ:
a) w formie bezposredniej ochrony fizycznej staiej oraz doraznej (np. przyjazd grup interwencyjnych,
utworzenie tymczasowego postemnku) oraz - w przypadku obiektow Delegatur Sl^skiego OW NFZ — w formie
polegaj^cej. na stalym dozorze sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych

uiz^dzeniach i systemach alarmowych (monitoring) oraz
b) w formie zabezpieczenia technicznego polegaj^cego na eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach
zainstalowania elektronicznych urz^dzeh i systemow alarmowych (systemow. telewizji przemysiowej — CGTTV

oraz systemow sygnalizacji wlarnania i napadu - SSWiN)sygnaHzujttcych zagrozenie chronionych osob i tnienia.
1. W obiekcie w Katowicach przy ul. Kossutha 13 ochrona bgdzie prowadzona w sposob ciqgly 24h ha
dob? w systemie dwuzmianowym (I zmiana -12h; II zmiana -12h).

2. W Delegaturach Sl^skiego OW NFZ (Bielsko-Biala, Rybhik, Cz?stochowa, Piekary Sl^skie) w dhi
robocze b?dzie prowadzona ochrona fizyczna przez 12h na dob? (od godz.7.00 do godz.19.00) praz
monitoring elektroniczny przez pozostaie 12h na dob?(od godz.19.00 do godz.7.00). W dni wolne od
pracy-monitoring elektroniczny b?dzie prowadzony 24h na dob?. ,

3. Przez dni wolne od pracy nalezy rozumiec soboty oraz dhi wolne od pracy wprowadzone ustaw^ z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90 j.t). Pozostaie dni nazywa si? dniami
roboczymi.
4. Obiekty chtonione:
Nr
Obiekt chroiuony
1) -

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice

2)

ul. Karpacka 24

-

I zm. - 4,II zm. - 3

ul. Tadeusza Kosciuszki 22

I zm.-l, II zm.- monitoring 12h,
dni wolne od pracy — monitoring 24h
I zm.-l, II zm.- monitoring 12h,
dni wolne od pracy — monitoring 24h
I zm.-l, II zm.- monitoring 12h,
dni wolne od pracy — monitoring 24h
I zm.-l, II zm.- monitoring 12h,

41-940 Piekary Sl^skie

dni wolne od pracy - monitoring 24h

43-300 Bielsko-Biala

3)

ul. 3 Maja 29
44-200 Rybnik

4)

ul. Czartoryskiego 28
42-202 Cz?stochowa

5)

Liczba pracownikow ochrony

5. Monitoring, elektroniczny obiektow wskazanych w pkt 2-5 b?dzie mial miejsce w godz. od 19.00
do 7.00 w dni robocze,zas w dni wolne od pracy - przez cal^ dob?;
W obiekcie w Rybniku (pkt 4 poz.3 tabeli) nalezy rowniez monitorowac sygnaiy- z systernu ppoz.
(SAP). System oparty na centrah CSP ALFA 3800.

Nt zamowietiia: 8/us/2019
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Uwaga! Zamawiaj^cyw okresie realizacji przyszlej umowy planuje.(nie wczesniej niz we wrzesniu 2019
roku) wyrnian? ww. systemu na nowy. Wymiana systemu, poza zmian^ sprz^tow^ pozostanie bez
wplywu na zakres swiadczonej usiugi oraz wynagrodzenie Wykonawcy.
6. Dostarczanie kluczy do obiektow wskazanych w tabeU w pkt 2-5 przez grup? interwencyjn^
nast^powaic b?dzie o godz. 7.00, odbieranie o godz. 19.00. Klucze b?d% zabezpieczone
i przechowywane przez Wykonawc? w kopertach depozytowych b?da,cych wlasnosci^ Wykonawcy.
Za klucze w podanych godzinach oraz w dni wolne od pracy odpowiada Wykonawca.
W przypadku braku odebrania kluczy o godz. 19.00 przez grup? interwencyjn^ Wykonawca jest
zobowi^zany kontynuowac ochron? bezposredni^ obiektu ha swoj koszt, az do czasu odebrania kluczy
przez grup? interwencyjn^ albo do czasu rozpocz^cia kolejnej zmiany ochrony bezposredniej
0 godz. 7.00 nast^pnego dnia roboczego.
7. W okresie realizacji zamowienia (umowy) Wykonawca zobowiqzuje si? w przypadku otrzymania
sygnalu o zagrozeniu z SSWiN do utrzymania posterunku po upiywie 1 godziny od przybycia grupy
interwencyjnej, na zasadach okreslonych we wzorze umowy (maksymalnie 200 foboczogodzin),
jezeli taka ochrona okaze si? niezb?dna.
8. W okresie realizacji zamowienia (umowy) Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic Zamawiaj^cemu
dodatkowo - na jego wniosek - w sumie nie wi?cej niz 500 osobogodzin bezposredniej ochrony
fizycznej w obiektach Sl^skiego OW NFZ obj?tych niniejszym zamowieniem poza ustalonymi
godzinami sprawowania ochrony fizycznej. Wykorzystanie tych godzin przez Zamawiaj^cego b?dzie
fakultatywne i b?dzie zalezalo od biez^cych potrzeb.
9. Zabezpieczenie techniczne - SSWiN

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

Delegatura w Rybniku lol. 3 - go Maja 29 (centrala alarmowa PC9155 DSC);
Delegatura w Bielsku-Biaiej ul. Karpacka 24 (centrala alarmowa PC9155 DSC);
Delegatura w Cz?stochowie ul. Czartoryskiego 28 (centrala procesorowa SATEL INTEGRA
128). W systemie s^rowniez czujki dymu;

Delegatura w Piekarach Sl^skich ul. Tadeusz Kosciuszki 22(centrala SATEL CAIO).
Wykonawca zapewni konserwacje i naprawy z uwzglednieniem zalecen producenta danei centrail
alarmowej. w nastepujacym zakresie:
a) konserwacja SSWiN obejmuj^ca w szczegolnosd;

testowanie calosci SSWiN obejmuj^ce wszystkie czujniki, klawiatur?, akumulator, urz^dzenia
alarmuj^ce i wszelkie inne urz^dzenia b?d^ce cz?sci^ systemu — 1 raz na miesi^c,
kontrol? instalacji zasilania oraz zrodel zasilania (baterie,zasdacze) - 1 raz na miesi^c,
kontrol? i czyszczenie czujek ruchu i dymu - 1 raz na 6 miesi?cy,
kontrol? SSWiN bezposrednio po wlamaniu, probie wlamania, pozarze, burzy i kazdej zmianie
dokonanej w konstrukcji wewn^trz lub na zewn^,trz budynku.
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b) naprawy SSWiN (usuwanie awarii oraz innych nieprawidlowosci w funkcjonowaniu SSWiN)
w miejscach ich zainstalowania, obejmuj^ce w szczegolnosci:

naprawg uszkodzen systemow oraz poszczegolnych urz^dzen, powstalych na skutek awarii lub
z przycZ37n zewn^trznych (wyladowania atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne etc.);
ponowne zabudowanie elementow po odebraniu z naprawy;

przy doborze urz^dzen, przestrzeganie norm bezpieczenstwa okre£aj^cych dopuszczalne
poziomy emisji promieniowania elektromagnetycznego, rentgenowskiego, a takze stopien
zabezpieczenia uzytkownika przed porazeniem oraz zabezpieczenie urz^dzen przed przepi^ciami
pochodz^cymi od sieci elektroenergetyczriej.

Wykonawca zobowi^zuje si? do zachowania nast?puj^cego czasu naprawy SSWiN: w ciqgu 4 godzin licz^c
od chwili otrzymania zgloszenia przekazanego telefonicznie pod numer Wykonawcy, a nast?pnie ,
potwierdzonego za posrednictwem ppczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy, b^dz kcz^c od
chwili powzi?cia przez Wykonawc? wiadomosci o awarii lub innej, nieprawidlowosci w funkcjonowaniu
SSWiN.

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

10.Zabezpieczenie techniczne - CCTV

W ramach zabezpieczenia technicznego Wykonawca zapewni konserwacj? oraz naprawy calosci systemow
. telewizji przemyslowej(w skrocie zwanych CCTV).

Wykonawca zapewni biez^c^ sprawnosc techniczno — eksploatacyjnq, CCTV, co zobowi^zuje Wykonawc?
do stalego nadzoru nad prawidlow^ prac^ CCTV przez caly okres reahzacji zamowienia (umowy).
W sklad systemow CCTV wchodza nastepujace elementy:
1)

Budynek poligrafii (cz?sc B)przy ul. Kossutha 13 w Katowicach:
-

2)

3)

kamera NVC-BC2404D

rejestrator 4 kanalowy z HDD 1 TB
Budynek przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (budynek B):
kamera zewn?trzna Samsung wyposazona w obudow? z grzalk^
karnera zewn?trzna Dahua wyposazona w obudow? z grzaik^
kamera wewn?trzna kopulkowa Samsung (budynek B)
panel plazmowy Samsung 48"
server video(DIVA/SENSE)
stacja operatorska (komputer)

2 szt.

1 szt.
10 szt.
3 szt.
44 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.

Budynek przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (budynek A):

-

kamera zewn?trzna Samsung wyposazona w obudow? z grzaik^,
kamera wewn?trzna kopulkowa Samsung (budynek B)
panel LCD 52"
,
server video(DIVA/SENSE)
stacja operatorska (komputer)
konsola do sterowania kamerami obrotowymi

10 szt.
40 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
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Zakres czynnosci w odniesieniu do ww. systemow CCTV:
a) kompleksowa konserwacja systemow — 1 raz na 6 m-cy,w tym:
kontrola prawidiowej ptacy systemu CCTV,
przeprowadzenie testow pracy serwerow i sieci Ethernet,
kontrola instalacji przesylu wizji,
kontrola instalacji zasilania kamer,

czyszczenie wtzjerow w obudowach kamer zewn^trznych i wewnetrznych;
b) zmiana parametrow ustawieh systemu wedlug zapotrzebowania uzytkownika (ustawienie pola
obserwacji kamer, przei^czanie i wyl^czanie kamer z systemu);

c) naprawa uszkodzeh systemu braz poszczegokiych urz^dzen powstalych na skutek awarii lub
z przyczyn zewn^trznych.

Wykonawca zobowi^zuje si? do zachowania nast?puj^cego czasu naprawy systemow CCTV: w ci^u 72
godzin Hcz^c od chwiU otrzymania zgloszenia przekazariego telefonicznie pod numer Wykonawcy, a nast?pnie
potwierdzonego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy, b^dz Kcz^c od chwik
powzi?cia przez Wykonawc? wiadomosci o awarii lub innej nieprawidlowosci w funkcjonowaniu CCTV.
W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywai, iz czas trwania naprawy przekroczy 72 godziny obowi^zany jest
niezwlocznie poinformowac o niniejszym Zamawiaj^cego,za posrednictwem poczty elektronicznej z podaniem
przyczyny wydluzenia terminu oraz okre£eniem faktycznego terminu zakonczenia naprawy. W takiej sytuacji
Wykonawca obowi^zany jest niezwlocznie dostarczyc Zamawiaj^cemu na swoj koszt, do czasu zakonczenia
naprawy urz^dzenie zast?pcze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych od urz^dzenia
naprawianego.

Opisana powyzej procedura naprawy systemow CCTV nie obejmuje serwerow Diva/Sense - ten zakres lezy po
stronie Zamawiaj^cego.

Uwaga! W obiekcie w Cz?stochowie (pkt 4 poz.4 tabeU) Zamawiaj^cy w okresie reaUzacji przyszlej umowy
planuje (nie wczesniej niz we wrzesniu 2019 roku) montaz telewizji przemyslowej CCTV. Uruchomienie
systemu telewizji przemyslowej(CCTV)zobowi^ze Wykonawc? do monitorowania obrazow z kamer w ramach
swiadczonej usiugi - niniejsze nie b?dzie generowalo po stronie Wykonawcy zadnych dodatkowych kosztow;
wplynie na usprawnienie swiadczonej usiugi. Niniejsze pozostanie bez wplywu na wynagrodzenie Wykonawcy.

Na koszty zwis^zane z zakupem i dostaw^ materialow eksploatacyjnych (np. akumulatory, baterie), a takze cz?sci
zamiennych niezb?dnych do wykonania czynnosci naprawy/konserwacji SSWiN i CCTV (pkt 9 i pkt 10), jezeli
wystJipiq, takie potrzeby w trakcie realizacji umowy, Zamawiaj^cy przeznacza maksymalnie 10.000,00 zlotych
brutto, ktore Wykonawca dolicza do ceny oferty. Niniejsze nie obejmuje serwerow Diva/Sense — ten zakres
lezy po stronie Zamawiaj^cego.
Uzycie materialow eksploatacyjnych oraz cz?sci zamiennych, Wykonawca zobowi^zuje si? uprzednio
kazdorazowo uzgodnic z Zamawiaj^cym za posrednictwem poczty elektronicznej. Koszty materialow
eksploatacyjnych oraz cz?sci zamiennych rozliczane b?d% po uzyskaniu akceptacji Zamawiaj^cego.

11. Wykonawca zapewnia:

1) wykonywanie ochrony przez pracownikow spelniaj^cych wszystkie wymogi postawione przez
Zamawiaj^cego, a opisane w SIWZ,w tym we wzorze umowy,
2) wykonywanie ochrony zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym formularzu oraz wzorze umowy;
3) staly dozor sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz^dzeniach
i systemach alarmowych w wyznaczonych obiektach;

A
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4) kazdy pracownik ochrony winien posiadac indywidualny kod dostgpu do SSWiN; Kwestie zwi^zane
z kodami dost^pu reguluje wzor umowy;
5) przeszkolenie pracownikow ochrony obiektow Delegatur Sl^skiego OW NFZ w zakresie zbrojenia
alarmu (potwierdzone w przypadku zawarcia umowy odpowiednim oswiadczeniem kazdego
z przeszkolonych pracownikow zlozonym na r^ce pracownika Zamawiaj^cego wskazanego w umowie);
6) wyposazenie pracownikow w srodki przymusu bezposredniego, tj.:
a)- siia fizyczna w postaci chwytow obezwladniaj^cych oraz podobnych technik obrony,
b) kajdanki,
c) palki obronne wielofnnkcyjne.
7) udziai grup interwencyjnych (skladaj^cych si? z odpowiednio wykwalifikowanych i przygotowanych
. pracownikow ochrony fizycznej) w przypadkach zagrozenia bezpieczehstwa osob lub mienia na terenie
chronionym;
8) wzmocnienie ochrony w postaci pbdwojenia liczby pracownikow ochrony fizycznej w poszczegolnych
obiektach w prz3rpadku pojawienia si? tmdnosci w utrzymaniu porzq,dku publicznego na terenie
chronionym.

P9j?cie „pracownik"
„pracownik ochrony" uzywane w odniesieniu do Wykonawcy nalezy
rozumiec w znaczeniu art. 2 pkt 6 ustawy o ochronie osob i mienia.
12. Wymagania:
1) pracownicy ochrony'fizycznej bezposrednio sprawuj^cy ochron? musz^ bye wpisani na list?
kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej i posiadac co najmniej 1-roczne doswiadczenie
w pelnieniu zadan pracownika ochrony fizycznej;
2) pracownicy zabezpieczenia technicznego musz^ bye wpisani na list? kwalifikowanych pracownikow
zabeZpieczenia technicznego i posiadac co najmniej ^ 1-roczne doswiadczenie w pelnieniu zadan
pracownika zabezpieczenia technicznego;
3) pracownicy ochrony kieruj^cy i nadzoruj^cy prac? pracownikow ochrony fizycznej musz^ bye wpisani
na list? kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej i posiadac co najmniej 1-roczne doswiadczenie
w pelnieniu zadan pracownika ochrony fizycznej;

4) wszyscy pracownicy ochrony, poza szkoleniem specjalistycznym, musz^ posiadac przeszkolenie
w zakresie przestrzegania przepisow BHP,ochrony p. poz. oraz ochrony tajemnicy sluzbowej;
5) pracownicy ochrony fizycznej winni wykazywac wymaganq. w zwi^zku z rodzajem wykonywanych przez
nich czynnosci sprawnosc psychiczn^ i fizycznq;
6) wyposazenie pracownikow ochrony fizycznej w srodki przymusu bezposredmego;
7) wyposazenie pracownikow ochrony w ubior umozhwiaj^cy identyfikacj? pracownikow ochrony;
8) wyposazenie pracownikow ochrony we wlasne srodki l^cznosci (np. telefony komorkowe lub inne) oraz
przekazanie sposobu kontaktowania si? z pracownikami ochrony (numery telefonow) w poszczegolnych
lokahzacjach osobom odpowiedzialnym za umow? ze strony Zamawiaj^cego;
9) utrzymywanie kontaktu ze sluzbami Pbhcji, Strazy Pozarnej, Strazy Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego,
Pogotowia Energetycznego i w miar? potrzeby z innymi pubhcznymi sluzbami porz^dkoworatowniezymi z wykorzystaniem l^cznosci przewodowej i radibwej sieci wspoldzialania oraz
powiadamianie ich w przypadku powstania okreslonego zagrozenia lub zdarzenia wymagaj^cego ich
udzialu;

10) w przypadku pojawienia si? trudnosci w utrzymaniu porz^dku publicznego na terenie chronionym
(grozba zamieszek, demonstracji, niepokojbw spolecznych etc.), Wykonawca zapewnia wzmocnienie
)
ochrony w postaci podwojenia liczby pracownikow ochrony fizycznej w poszczegolnych obiektach

\

- zwi?kszenie Uczby pracownikbw ochrony fizycznej nast^i w ci^gu maksymalnie 150 minut od chwdt
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otrzymania wezwania telefonicznego; Wykonawca utrzyma zwi^kszon^ liczb? pracownikow ochrony
fizycznej do chwili odwoiania takiej koniecznosci przez Zamawiaj^cego. Zwi^kszenie liczby
pracownikow ochrony fizycznej moze riast^ic kilkukrotnie, przy czym i^czna diugosc utrzymania
zwigkszonej liczby pracownikow we wszystkich chronionych obiektach nie moze przekroczyc w trakcie
obowi^zywania umowy 5 dob.
11) w przypadku powstania szczegolnego zagrozenia przedmiotxi ochrony (w danej lokaHzacji) Wykonawca

zapewni udziai grupy interwencyjnej w liczbie min. 2 osoby. Maksymalny czas reakcji grupy
interwencyjnej winien wynosic 25 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego albo od chwih
otrzymania sygnalu o zagrozeniu z systemu sygnalizacji wlamania i napadu.
W toku realizacji umowy, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do wezwania grupy interwencyjnej w celu
sprawdzenia szybkosci reakcji (tzw. wezwanie probne), a Wykonawca wyraza na niniejsze zgod?.
Zamawiaj^cy ma prawo do tzw. probnego wezwania grupy interwencyjnej w kazdej lokalizacji obj^tej
umow^. Z tytulu tzw. probnego wezwania Wykonawca nie otrzyma zadnego dodatkowego wynagrodzenia
od Zamawiaj^cego.

12) Wykonawca zobowiqzany jest do przygotowania jako zai^cznika do umowy Schematow ochrony dla
kazdego z obiektow.
W Schematach ochronj obiektow winno znalezc si? rozwini?cie ponizej wskazanych kwestii z uwzgl?dnieniem
wymogow postawionych przez Zamawiaj^cego w SIWZ:
1) organizacja sluzby ochronnej

rodzaj i dyslokacja sluzby,

2)

3)
4)

5)

obsad? sluzby i czas jej pelnienia,
zadania pracownikow ochrony na poszczegolnych posterunkach,
podleglosc sluzbowa,
dokumentacja sluzb ochrony,
obowi^zki i uprawnienia pracownikow ochrony,
sposob pelnienia sluzby,
sposob realizacji zadah,
organizacja mchu osoboWego,
zasady wspoldzialania (rpwniez z Zamawiaj^cym)i prowadzenia l^cznosci radiowej,
stosowany system l^cznosci,
stosowane wtasrie srodki l^cznosci, w tym komunikacji na zewn^trz,
sposob wspoldzialania w zakresie l^cznosci,
zasady dzialania (obowi^zki), system reagowania w sytuacjach szczegolnego zagrozenia oraz
w przypadku tmdnosci w utrzynianiu porz^dku,
pozaru,

wlamania,

zagrozenia bezpieczehstwa osob i mienia (np. informacja o podlozeniu ladunku wybuchowego),
zaklocenia porz^dku publicznego (protesty, demonstracje),
6) wyposazenie i ubior pracownikow ochrony,
7) schemat organizacji kierowania i l^cznosci,
8). zasady kpntroli,
cele kontroh,

metody prowadzenia kontroH,
. osoby-uprawnione do przeprowadzania kontroli.

A
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13. Zadania pfacowriikow ochfony obejmujiij, w szczegolnosci:
1) prz^^cie wyposazenia i dokumentacji postemnku zgodnie z rejestrem oraz spisem inwentairza;
2) powiadamianie Zamawiaj^cego i bezposredniego przelozonego o stwierdzonych awariach, usterkach
i brakachw wyposazeniu postemnku;
3) kierowanie osob przybyiych do danego budynku do punkm informacyjnego;
4) jesli zaistnieje taka potrzeba umozliwienie wejscia do budynkow interesantom od godz. ,7.30

i roztoczenie nad nimi dyskretnego nadzom do momentu rpzpocz^cia pracy urz^du;
. 5) uniemiozliwianie wejscia na teren budynku osobom niettzezwym lub stwarzaj^cym zagtozenie
bezpieczenstwa osob i mienia;
6) uniemozliwianie wejscia na teren danego-budynku akwizytorom;
7) uniemozliwianie przebywania. na terenie budynku, w tym takze na terenie postemnku (wartowni)
osobom ttzecim, po godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ;
8) zwracanie szczegolnej uwagi na przedmioty wynoszone z budynku NFZ oraz na osbby podejrzanie
zachowuj^ce si?, celem udaremnienia ewehtualnych prob kradziezy, zniszczenia mienia etc.;
9) wykonywanie patroli wewn^trz i na zewn^trz budynku, w tym wykonywanie patroli terenu, parkingu ■
oraz niezwloczne reagowanie (interwencja) i inforniowanie o symacjach zagrozenia bezpieczenstwa, .
kradziezy, wlamaniu etc;
Patrole wewn?trzne i zewn?trzne na kazdej zmianie b?d^ wykonywane z cz?stotliwosci^ ustalan^ na biez^co
przez osob? nadzomj^c^z? strony Sl^skiego OW.NFZ wykonywanie umowy,nie wyi^czaj^c patroli w systemie
ci^lym (dotyczy obiekm oznaczonego w tabeK „Obiekty chronione" jako nr 1).

10) Zabezpieczenie i przechowanie kluczy do obiektow obj?tych ochron^ 12 - godzinn^(Delegatur) przez
pozostal^ cz?sc doby.
UWAGA!

W przypadku budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach plan sluzby pracownikow ochtony winien
bye nast?puj^cy.

Zmiana pierwsza dzienna(4 osoby od godz. 7.00 do 19.00)

a) 1 pracownik ochrony przebywa w pornieszczeniu monitoringu i na biez^co kontroluje systemy
zabezpieczen budynku,

b) 1 pracownik ochrony przebywajq.cy na portierni kiemje mchem osob przybyiych do budynku,
c) 1 pracownik ochrony przeprowadza "patrole zewn?trzne: tylu budynku, parkingow i przyleglego terenu
wraz 2 budynldeni pohgrafii,, magazynem, wiat^ garazow^ stacj^ trafb i kontenerem agregam

pr^dotworczego, nalez^cymi do ww. niemchomosci a takze w miar? potrzeb kiemje mchem osob
■ przybyiych do budynku.
d) 1 pracownik ochrony przebywa przy wejsciu do nowego skrzydla i kiemje mchem osob przybyiych
do budynku.

Zmiana druga nocna(3 osbby od godz. 19.00 do godz. 7.00)
a) 1 pracownik ochrony przeb)rwa w pornieszczeniu monitoringu i na biez^co kontroluje systemy
zabezpieczen budynku,

b) 2 pracownikow ochrony przeprowadza patrole wewn?trzne i zewn?trzne budynku; tylu budynku,
parkingow i przyleglego terenu wraz z budynkiem pohgrafii, magazynu, wiat% garazow^, stacj^ trafo
i kontenerem agregam pr^dotworczego nalez^cych do niemchomosci.

r
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W przypadku budynku przy ul. Kossutha 13 w Kato^cach - Wykonawca sposrod pracownikow kazdej zmiany
wyznaczy „koordynatpra zmiany". Do obowiqzkow koordynatora nalezec b?d% biez^ce kontakty
z Zamawiaj^cym, kpordynowanie dzialan i nadzor nad ptacownikami zmiany.
Koordynator odpowiada za, biezq^ce prowadzenie ksi^zki raportow. W chwili rozpoczgcia zmiany nazwisko
koordynatofa musi zostac wpisane do ksi^zki raportow.
Zamawiaj^cy musi miec mozliwosc kontaktu z Koordynatorem nieprzerwanie przez okres calej zmiany
(np. przy pomocy telefonu komorkqwego).

Zamawiaj^cy w trakcie realizacji umowy, zastrzega sobie prawo przesuni^cia 1 pracownika ochrony
fizycznej ze znaiany nocnej na zmian? dzienn% w przypadkach koniecznosci wZmocnienia ochrony na zmianie
dziennej.
11) wykorzystywarde systemdw zabezpieczeh zamontowanych ■ w danym budynku, tj. systemow
pozarowych, wlamaniowych, telewizji przemyslowej, kontroH dost^pu, monitoringu pozarowego.
Dodatkowo Wskazuje siq, ze na system CCTV w budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach skladaj^
si? nast?puj^ce elementy:
serwer rejestmj^cy SENSE typu NVH-2516-XR
3 szt.
kamera zewn?trzna Samsung
20 szt.
kamera zewn?trzna Dahua

-

kamera zewn?trzna PTZ Samsung
kamera wewn?trzna kopulkowa Samsung
panel LCD Samsung 52"
panel plazmowy Samsung 48"
klawiatura do sterowaniakamerami obrotowymi

3 szt.

2 szt.
84 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.

12) natychmiastowe informowanie Zamawiaj^cego o zagrozeniu pozarowym, zagrozeniu awaryjnym
ci^ow energetycznych, wodoci^owych i cieplowniczych oraZ innych ma]kcych wplyw na stan
bezpieczenstwa przedmiotu ochrony;
13) natychmiastowe informowanie Zamawia]k,cego o dostrzezonych nieprawidlowosciach i ujawnionych
probach uszkodzenia lub zaboru mienia i zapobieganie tym zdarzeniom;
14) nadzor nad ruchem osob przez drzwi prowadzq,ce na ramp?, znajduj^ce si? w tylnej cz?sci budynku
przy ul. Kossutha 13 w Katowicach;
15) otwieranie w dni robocze o godz. 7.00 bramy wjazdowej na tyl budynku i jej zamykanie o godz. 17.00
(dotyCzy lokahzacji przy ul. Kossutha 13 w Katowicach);
16) nadzorowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla pracownikow Sl^skiego OW NFZ oraz miejsc
parkingowych dla osob niepelnosprawnych;
17) wydawanie pracownikom Sl^skiego OW NFZ oraz przyjmowanie kluczy do pomieszczeh budynku
w przypadku medzialania systemu depozytorow kluczy funkcjonuj^cego w budynku;
18) prowadzenie na biez^co na kazdym posterunku (wartoWni) dokumentacji obejmuj^cej: grafik sluzby
z legend% ksi^zk? sluzb zawieraj^c^ dane o rodzaju sluzby, rozmieszczeniu pracownikow ochrony
podczas sluzby i ich zadaniach, obsadzie sluzby i czasie jej pelnienia, dacie oraz godzinie rozpoCz?cia
i zakohczenia sluzby, ksi^zk? ewidencji wydania i zwrom kluczy (zawierajq.c^ czytelne podpisy osob
pobieraj^cych i oddajqcych klucze ze.wskazaniem daty i godziny pobrania lub zwrotu) — w sytuacji, gdy
klucze wydawane sq, poza depozytorem kluczy;
19) prowadzenia odr?bnej ewidencji pobierania i zwrom kluczy do pomieszczeh specjalnego przeznaczenia
oraz prowadzenie ewidencji numerow plomb w przypadku pomieszczeh plombowanych, zgodnie
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2 wykazem pomieszczen oraz osob uprawnionych do wchodzenia do ww. pomieszczen - w sytuacji,
gdy klucze wydawane poza depozytorem kluczy;
20) sprawdzanie zamknigcia bram ogrodzenia, drzwi i okien danego budynku oraz sprawnosci oswiedenia
zewngtrznego nieruchomosci, wyl^czanie zbgdnego' oswiedenia w budynkach po godzinach pracy,
sprawdzanie zamkniecia wody we wszysddcb punktach jej. odbioru;
21) w przypadku stwierdzenia wlamaniaj kradziezy, pozaru etc. —.zabezpieczenie miejsca zdarzenia do

czasu przyjazdu Policji lub Strazy Pozatnej lub innych sluzb;
22) przekazywanie PoKcji lub ibnym .wlasciwym siuzbom osob probuj^cych wtargn^c na teren budynku, zachowuj^cych sie agresjrwnie lub zlapanych na kradziezy, wlamaniu etc.;
23) sumienne oraz zgodne z obowi^zuj^cym prawern.wykonywanie zadan sllizbowych w celu zapewnienia
beZpieczenstwa chronionego obiektu, terenu i mienia;
24) punktualne rozpoczynanie i konczenie sluzby;
25) przestrzeganie przepisow bhp i p.poz oraz reaHzowanie harmono^amu zamierzen Obrony C)rwilnej
w czesci dotycz^cej firmy octironiarskiej;
26) przestrzeganie zasad wlasciwego zachowania sie podczas sluzby oraz dbalosci o Wygl^d zewnetrzny
- (m.in. urnundurowanie identyfikuj^ce pracownika ochrony), kulturalne odnoszenie sie do osob
kontrolowanych, pracownikow NFZ i interesantow;
. 27) utrzyrnywanie kontaktu ze sluzbami PoKcji, Strazy Pozamej, Strazy Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego,

Pogotowia Energetycznego i w miare potrzeby .z innymi pubKcznymi sluzbanii porz^dkoWoratowniczymi z wykorzystaniem l^cznosci przewodowej i radiowej sieci wspoldzialania oraz
powiadamianie ich W przypadku powstania okreslonego zagrozenia lub zdarzenia wymagaj^cego ich
udzialu;

' 28)- dorazne wykonywanie innych czynnosci w przypadkach szczegolnych potrzeb, np.: pornoc w wejsciu

do budynku osobom niepelnosprawnym, pomoc w obsiudze windy^ dla osob niepelnosprawnych
w budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach, odsniezanie Wejsc do budynkow wszystkich
ochranianych obiektow Sl^skiego OW NFZ;

29) scisle przestrzegatiie obowi^zuj^cych przepisow prawa oraz wytycznych Zamawiaj^cego;
30) zachowanie wzmozonej czujnosci przez pracownikow ochrony szczegolnie w czasie ewentualnego
remohtu chronionych budynkow;

31) wyposazenie pracownikow ochrpny we wlasne srodki l^czno'sci, W tym kornunikacji na zewn^trz.
Zamawiaj^cy zapewiii pracownikom ochrony jedynie wewnetrzn^ komunikacje telefoniczn^
za posredhictwem telefonow stacjonamych, bez mozHwosci , korzystania z linK zeWnetrznych
. Zamawiaj^cego.
14. Wykonawca zobowit^zuje si^. ze:

a) wszyscy praCownicy ochrony, ktorzy bpd^ sprawowac beZposredniq, ochrone fizyczn^ wpisani s^ na Hstp
kwahfikowanych pracownikow ochrony fizycznej oraz posiadajq, co najmniej jednoroczne dosWiadczenie
w peinieniu zadan pracownika ochrony fizycznej;

b) wszyscy pracownicy ochrony (min. 1), ktorzy bedq, kierowac i nadzorowac pracownikow ochrony fizycznej
sprawuj^cych bezposredni^ ochronp fizyczn% wpisani sq,na Kstp pracownikow ochrony fizycznej oraz posiadajq,
CO najmniej jednoroczne doswiadezenie w peinieniu zadan pracownika ochrony fizycznej;
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c) wszyscy pracownicy ochrony (min. 1), ktorzy
sprawowac zabezpieczenie techniczne polegaj^ce
na eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach zainstalowania, elekttonicznych urz^dzen i systemow
alarmowych (systemow telewizji przemysiowej - CCTV oraz systemow sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN) sygnalizuj^cych zagrozenie chrotaionych Osob i mienia, wpisani s^ na list? kwalifikowanych
pracownikow zabezpieczenia technicznego oraz posiadaj^. co najmniej 1-roczne doswiadczenie w peinieniu
zadan pracownika zabezpieczenia technicznego.
Wykohawca zobowi^zuje si? do zabezpieczenia takiej liczby osob w kazdej z trzech ww. kategorii, ktora
zapewni realizacj? umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia (umowy) oraz pozostalymi wymogami
okre^onymi we wzorze umowy,(umowie), a takze zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa,
w szczegolnosci zgodnie z ustaw^ z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osob i mienia, nie naruszaj^c przepisow
Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac? oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2177).
W stosunku do liczby osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy,

wynikaj^cej z wykazu osob, o ktorym mowa w §2a ust.4 wzom umowy, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do
biez^cej weryfikacji mozliwosci realizacji umowy z udzialem osob w podanej liczbie.
Jezeli podana liczba osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy b?dzie

wskazywala na naruszenie powszechnie obowi^zuj^cych w tym zakresie regulacji prawnych, w szczegolnosci
wynikaj^cych z przepisow prawa pracy o czasie pracy, Wykonawca - na wniosek Zamawiajq,cego ziozony na
pismie - zobowi^zany b?dzie niezwlocznie (w terminie nie diuzszym niz 5 dm od dma otrzymania wniosku) do
odpowiedniego zwi?kszenia pierwotnej liczby osob. Zwi?kszenie liczby Osob poprzez dostosowanie jej do
wymogow obowi^zuj^cego prawa nie b?dzie mialo przeiozenia na zwi?kszenie wynagrodzenia umownego.
Niezwi?kszenie liczby os6b w podanym wyzej termime, uprawma Zamawiaj^cego do poinformowania
Pahstwowej Inspekcji Pracy b^dz innych wlasciwych podmiotow o istniej^cych naruszeniach przepisow prawa,
w tym prawa pracy.

15. Wymog zattudnienia na podstawie umowy o prac?.

Wykonawca zobowi^zuje si? do zatrudniania na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy
w calym okresie realizacji umowy osob wykonuj^cych czynnosci, co do ktorych we wzorze umowy zastrzezono
taki wymog, przy zachowaniu wymogow okreslonych we wzorze umowy.
16. Odpowiedzialnosc Wykonawcv.
Zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy okresla wzor umowy.

17. Wykonawca oswiadcza.iz akceptuje wzor umowy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo wyl^czenia z zakresu umowy jednego lub kilku obiektow w sytuacji
uzasadnionej potrzebami Zamawiaj^cego oraz prawo zmiany miejsca (adresu) chronionego obiektu w ramach
tej same) miejscowosci, na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Opis obiektow SIgskiego OW NFZ
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SIEDZIBA/

/

Lp.

/

/

Powierzchnia

uzytkowa

Ilosc

PowierzGhnia

Liczba wejsc

kondygna
terenu
cji
(powierzchni

/

Ogrodzenie
terenu

Instalacja
alarmowa

okna

antywtama
-niowa

a dziatki -

powierzchnia
zabudowy)

/

/

m2

DELEGATURY

SIEDZIBY:
1.

Kossutha ul. Kossutha 13

budynek biurowy
10.036,1

6+

9.987,2

piwnice
+

2.973,0

budynek poligrafii
budynek obstugi
ubezpieczonych

224,2

- 3 drzwi przeszklone ewakuacyjne.
- 2 pary dt7wi gtownych
sterowanych z pbmieszczenia
monitoringu.
- 2 drzwi bocznych przeszklonych.
- 4 drzwi boczne metalowe.
antywiamaniowe.
- wjazd do garazu podziemnego.
-1 para drzwi rozsuwanych

1

automatycznie.

1

- 2 pary drzwi metalowych.
- 2 pary drzwi automatycznych

160,0

Teren budynku Tak, obiekt
monitorowany
gtownego.
garazy, stacji
transformatorow

ych oraz
kontenerow z

agregatami
prpdotworczyrni
ogrodzbny

tak

parielem

tak

ogrodzehipwym
wiata garazowa

153,2
1

magazyny

r 2 pary drzwi metalowych

165,35
1

X

-

stage

40
1

transformatorowe

kontenery agregatow
prgdotworczych

-1 para drzwi do ppmieszczenia dia
kierowcow + 6 bram garazowych

20
1

okna na parterze
antywiarhanibwe

-

okna z zaiuzjami
antywiamaniowymi
okna z zaiuzjami
antywtamaniowymi

okno od strony skarpy
bkratowane

tak

okna antywiamaniowe

Opis obiektow SIgskiego OW NFZ

ntamowienia: 8/US/2019

DELEGATURY

2.

Bielsko Biata ul. Karpacka 24

250,00

1 para drzwi gtownych
aluminiowych zamykanych na 2
zamki.

1

Teren ogrodzony
siatka metaiowa.

na podmurowce

Monitoring ■
system u
sygnaiizacji
wtamania

3.

Rybnik ul. 3 Maja 29

837,5

3+

342,7

piwnlce

2 pary drzwi drewnianych zamykanych
na 2 zamki

Teren ,

nieogrodzony

(1 para gtownych i 1 para bocznych)

Monitoring
systemu
sygnaiizacji

okna okratowane w

piwnicach
1

wtamania

4.

Cz^stochowa
ul. Czartoryskiego 28

430,91

2+

638

1 gtowne do budynku

podpiwnlcz
enie i

5.

Piekaty Slqskie
ul. Tadeusza Kosciuszki 22

184,00

strych
1 parter

Teren ogrodzony,
ogrodzenie state
(murowano
staiowe)

1 para drzwi gtownych zamykanych
na 2 zamki.

Monitoring
systemu
sygnaiizacji

Zaiuzje na bknach
podpiwniczenia

wtamania

Monitoring
systemu
sygnaiizacji

Okna okratowane 12
sztuk

wtamania

•■■V

Nf zamowienia: 8/us/2019

fotmularz kalkulacja cenowa

KALKULACJA CENOWA

CENA OFERTY za reaKzacj^ catego zamowienia wynosi:
ztotych bmtto

i jest zgodna z cen% brutto podan^ w pkt 1 formularza oferty.
Cena oferty podana wyzej stanowi sum^ kwot brutto z: pkt I.A, pkt II kolumna E, pkt III
kolumna E oraz pkt IV.C ppkt 3.
Ponizej podano sposob obliczenia elementow kalkulacji ceny oferty, ktorych suma stanowi
cen^ oferty.
I. Cena za swiadczenie using bezposredniej ochrony fizycznej za wyj^tkiem czynnosci, o ktorych
mowa w pkt II i pkt III.
a

b

c

d

e

Lp.

Obiekt chroniony

Cena netto uslugi
w ztotych za jeden miesi^c

Wartosc 23% podatku VAT
w zlotych za jeden miesi^c
(obUczona od ceny netto

Cena brutto ustugi
w zlotych za jeden
miesi^c
(kolumna c + d)

z kolumny c)
1

ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

2

ul. Katpacka 24
43-300:Bielsko-Biala

3

ul. 3 Maja 29
44^200 Rybnik

4

ul. Czartoryskiego 28
42-202 Cz^stochowa

5

ul. Tadeusza Kosciuszki 22

41-940 Piekaty Sl^skie

RAZEM (suma cen brutto w zlotycb z poz. 1-5):

6

.

I.A.

Cena brutto z poz.6 tabeli(RAZEM)x 12 miesi^cy =

zl brutto za 12 m-cy

UWAGA!

Podane ptzez Wykonawc^ w tabeli ceny obejmujq — w przypadku obiektow z poz. ad 2 do 5 takze koszty
monitorowania sygnatdwpochodzqcych zSSWiNwpetnym zakresie opisanyai wSIWZ, w szczegolnosci:
- za ptzyfazdgnjp interwencyjnych wprzypadku otrzymania sygnatu o zagrozeniu,
- za pTzyjazdgrup interwencyjnych w celu odbioru iprzekazania Muczy do obiektu,
-za utrzymanieposterunku w ciqgu jednejgodziny odprzybycia danejgrupyinterwencyjnej.
Wprzypadku obiektu zpoz.l w zakresie dotyczqcym budynku poligraGi,pomieszczenia kasy oraz BOU,podana cena
obejmuje takze kosztyzwiqzanezreagowaniem na sygnatyzsystemu alarmowego przeciwnapadowego.

Uj^ty w poz. od 2 do 5 koszt monitoringu jest identyczny dla kazdej z lokalizacji wskazanych w poz. od 2 do 5 tabeli
i wynosi:

zt brutto za jeden miesiqc swiadczenia ustugi monitorowania w jednej lokalizacji
(dot.pozycji od2do 5tabeli).
II. Cena za dodatkowe osobogodziny ochrony bezposredniej (w sumie nie wi^cej niz 500 ospbogodzin
w oktesie realizacji umowy) w obiektach Sl^skiego OW NFZ obj^tych niiiiejszym zamowieniem poza
ustalonymi godzinami pracy ochrony fizycznej(do wykorzystania na wniosek Zamawiaj^cego):
A

B

C

D

E

Cena netto w ziotych za
jedn^ roboczogodzin^ za ochrony
bezposredni^ wykonjnvan^ po uplywie

Maksymalna liczba
zabezpieczonych
w ramach umowy
roboczogodzin za
utrzymanie posterunku

Wartosc netto

Wartosc 23%

Wartosc bratto

w ziotych

podatku VAT

w ziotych(C +.D)

(AxB)

w ziotych
(obliczona

jednej godziny od przybycia grupy
interwencyjnej na miejsce
(jezeli taka ochrona okaze si^

od wartosci netto

z kolumny C)

niezb^dna)
200

Przezjedn^ roboczogodzin^ nalezyroziuniecjedn^godzin^(60minut)pracygrupyinterwencyjnej.

III. Cena za dodatkowe osobogodziny ochrony bezposredniej (w sumie nie wi^cej niz 500 osobogodzin
w okresie realizacji umowy) w obiektach Sl^skiego OW NFZ obj^tych niniejszym zamowieniem poza

ustalonymi godzinami pracy ochrony fizycznej(do wykorzystania na wniosek Zamawiaj^cego):
A

B

C

D

E

Cena netto w ziotych za
jedn^ osobogodziny za ochrony
bezposredniq^ wykonywan^
w ramach dodatkowej ochrony
fizycznej

Maksymalna Uczba
zabezpieczonych
w ramach umowy
dodatkowych

Wartosc netto

Wartosc 23%

Wartosc bratto

w ziotych
(AxB)

podatku VAT
w ziotych (obUczona

w ziotych(C + D)

od wartosci netto

z kolumny C)

osohogodzin
500

Przez jednq osobogodziny nalezy rozumiec jednq godziny (60 minut) sprawowania ochrony bezposredniej
przezjednego pracownika ochronyfizycznej.
IV.A. Cena za swiadczenie using zabezpieczenia technicznego SSWiN:
A

B

C

D

E

Lp.

Obiekt chroniony

Cena netto

Wartosc 23% podatku VAT

w ziotych za jeden miesi^c
swiadczenia zabezpieczenia

w ziotych za jeden miesi^c
(obliczona od ceny netto

technicznego

z kolumny C)

Cena bratto ustugi
w ziotych za jeden
miesi^c
(C + D)

1

ul. l^rpacka 24
43 - 300 Bielsko — Biala

2

ul. 3 Maja 29
44-200 Rybnik

3

4

ul. Czartoryskiego 28
42 — 202 Czystochowa
ul. Tadeusza Kosciuszld 22

41-940 Piekary Slqskie

RAZEM (suma cen brutto w ztetych z poz. 1-4):

IV.B. Cena za swiadczenie usJug zabezpieczenia technicznego CCTV:
A

B

C

D

E

Lp.

Obiekt cbroniony

Cena netto

Wartosc 23% podatku VAT

w zlotych za jeden
miesi^c swiadczenia
zabezpieczenia

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

Cena brutto uslugi
w zlotych za jeden
miesi^c
(C + D)

technicznego
1

Budynek poligtafii
(cz^sc B)
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

2

Budynek przy ul. Kossutha 13
w Katowicach

3

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

(budynek A)

RAZEM (suma cen brutto w zlotych z poz. 1-3):

4

IV.C.

1. Cena brutto z poz. 5 tabeli IV.A.(RAZEM)x 12 miesi^cy =

zl brutto za

12 miesi^cy.

2. Ceua brutto z poz. 4 tabeli iy.B.(RAZEM)x 12 miesi(?cy =

zl brutto za

12 miesi^cy.

3. Wyuik brutto z pkt 1 j.w. + Wynik brutto z pkt 2 j.w. + 10 000,00 zlotych brutto =
zl brutto(ceua brutto za calosc zabezpieczenia technicznego).
Kwot^ 10 000,00 zlotych brutto Zamawiajqcy przeznacza na zakup i dostaw^ materialdw eksploatacyjnych
(np. akumulatory, baterie), a takze cz?^ci zamiennych niezb^dnych do wykonania czynnosci naprawy/konserwqcji
SSWiN i CCTV,jezeli wystqplq takie potrzeby w trakcie realizacji umowy. Wydatki z powyzszegd tytulu nle mogq
przekroczyi w sumie 10 000,00 zlotych brutto (patrz:formularz opts przedmiotu zamowienia).
UWAGA!

Jezeli obowiqzek podatkowy z tytulu podatku od towarow i uslug b^dzie spoczywal na Zamawiajqcym
(art. 91 ust.3a pzp), Wykonawca nie dollcza do wartosci (cen) podatku od towarow i uslug. Wvkonawca
w takim vrzvvadku zobowiazanv jest odvowiednio dostosowac zaoisv ninieiszeso formularza.

Imi§ i nazwisko upeluouiocuiouego przedstawiciela Wykouawcy:

Data

podpis

■ Teresi

formularz wykaz ustug

Nr zamowienia:8/us/2019

WYKAZUSLUG

(WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH)

UWAGA!

Wypetniaj^c niniejszy formularz naiezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. c pkt 2 SIWZ.
Lp.

Przedmiot ustugi

Wartosc ustugi

(brutto w ztotych)

1

2

3

Data wykonania ustugi
(dzien, miesigc, rok)

Podmiot,

na rzecz ktorego ustuga zostata
wykonana (lub jest nadal
wykonywana)
- naiezy podac nazwq / adres

Ustuga wykonana,
czy nadal wykonywana
- naiezy podac
informacjq

formularz wykaz ustug

Nr zamowienia:8/us/2019

Wrazzninieiszym formularzem Wykonawca sMada dowody. o ktorych tnowa wpkt VIpkt3lit.fSIWZ.
Formularz wrazz dowodatnisMadanyjest na wezwatiie Zamawiaiqcego w terminie ina zasadach opisanych w SIWZ

I
ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

I
I
Data

podpis

Nr zamowienia:,8/us/2019

formularz wykaz samochodow

Wykaz samochodow
dostQpnych Wykonawcy w celu wykonania zamowienia

Lp. Obiekt chroniony

Marka samochodu*

Podstawa
do
dysponowania
zasobem (np. wlasnosc Wykonawcy,
udostQpnienie przez inny podmiot
itp.j

1

ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

ui. Karpacka 24

2

43 - 300 Bielsko - Biata

ul. 3 Maja 29

3

44- 200 Rybnik

ul. Czartoryskiego 28

4

42- 202 Czestochowa
ul. Tadeusza Kosciuszki 22

5

41-940 Plekary Slaskie

* Wykonawca winien dysponowac co najmniej jednym samochodem dia potrzeb udziatu grupy
interwencyjnej w kazdej lokalizacji obj^tej ochronq, czyli w sumie Wykonawca winien
dysponowac co najmniej 5 samochodami.
Oswiadczamy, iz dysponujemy w sumie

szt. samochodow na potrzeby

realizacji niniejszego zamowienia (udziat grup interwencyjnych).

Formularz ninieiszy sMadany jest na wezwanie Zamawiaiqcego w tetminie
ina zasadach opisanych w SIWZ.

ImiQ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

mgr

4^

T^e^Uzdowska (k)

Nr zamowienia:8/us/20i9

wzor umowy

UMOWANR

zawarta w dniu
w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddzialem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:
- Slqskiego Oddzlatu Wojewodzkiego Narddowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala:
na podstawie pelnomocnictwa nr
z dnia
(kopia pelnomocnictwa w zat^czenlu),
zwanym dalej „Zamaw!aj^cym"
a

NIP:
, REGON:
w imieniu ktorego dziata:
-

z siedzib^ w
, adres:
, wpisanym do
prowadzonego przez
pod numerem
/jezeli dotyczy/,
wysokosc kapitatu zakladowego:
/jezeli dotyczy/,
,zwanym dalej „Wykonawcq",

0 treki nast^puj^cej:
Przedmiot umowv

§1

1. Przedmiotem umowy jest calodobowa ochrona i zabezpieczenie powierzonych do ochrony
obiektow, w tym budynkow, terenu i mienia nalez^cego do Zamawiaj^cego, znajduj^cych si^
w lokalizacjach wskazanych w zatqczniku nr 2 do umowy (opis przedmiotu umowy).
2. Ustugi wskazane w ust.l wykonywane b^dq:
a) w formie bezposredniej ochrony fizycznej stalej oraz doraznej (np. przyjazd grup
interwencyjnych, utworzenie tymczasowego posterunku) oraz - w przypadku obiektow
Delegatur Sl^skiego OW NFZ - polegajqcej na statym dozorze sygnatow przesylanych,
gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz^dzeniach i systemach aiarmowych
(monitoring) oraz
b) w formie zabezpieczenia technicznego polegaj^cego na eksploatacji, konserwaqi i naprawach
w miejscach zainstalowania elektronicznych urz^dzeh i systemow aiarmowych (systemow
telewizji przemyslowej - CCTV oraz systemow sygnalizacji wlamania i napadu - SSWIN)
sygnalizuj^cych zagrozenie chronionych osob i mienia.
Usiugi b^dq wykonywane w sposob opisany w zatqczniku nr 2 do umowy oraz w umowie.
3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo wytqczenia z zakresu niniejszej umowy jednego lub kilku
obiektow w sytuacji uzasadnionej potrzebami Zamawiaj^cego. Wylqczenie moze nastqpic rowniez
w mniejszym zakresie, w szczegolnosci w stosunku do ustug monitoringu swiadczonych w danym
obiekcie iub obiektach, bqdz w stosunku do ustug zabezpieczenia technicznego swiadczonych
w danym obiekcie lub obiektach. Wytqczenie moze miec rowniez charakter czasowy.
Zamawiaj^cy poinformuje Wykonawcq za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
o zamiarze wytqczenia danego obiektu lub zakresu z umowy ze wskazaniem terminu,
od ktorego wyt^czenie obowiqzuje, bqdz ze wskazaniem okresu trwania wytqczenia czasowego.
Zamawiaj^cy jest zobligowany poinformowac o zamiarze wytqczenia z umowy danego obiektu lub
zakresu na co najmniej 30 dni przed wskazanym terminem wyt^czenia. W takich przypadkach
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu (w oparciu o wtasciwe elementy
kalkulacji okreslone w zat^czniku nr 1 do umowy)z uwzgl^dnieniem zasady, ze stawka za 1 dzieh
odpowiada 1/30 ceny brutto za jeden miesi^c.

1..

Nr zamowienia;8/us/2019

wzor umowy

Dokonanie wyiqczenia zostanie potwierdzone przez Strony pisemnym aneksem do umowy,
za wyjqtkiem wyfqczenia czasowego, gdzie wystarczajqcym b^dzie pisemne potwierdzenie
wytqczenia przez Strony.
4. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo zmiany miejsca (adresu) chronionego obiektu w ramach
tej samej miejscowosci, z zachowaniem tej samej liczby pracownikow ochrony fizycznej
na poszczegolnych zmianach oraz z zachowaniem tej samej zasady podziatu zmian, chyba,
ze wystqpiq okoiicznosci uzasadniajqce wyl^czenle przewidziane w ust. 3 niniejszego paragrafu w takim przypadku zastosowanie znajd^ zasady okreslone w ust. 3. Zamawiajqcy poinformuje
WykonawcQ za posrednlctwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
o zamiarze
zmiany miejsca (adresu) obiektu ze wskazaniem terminu, od ktorego zmiana winna obowi^zywac.
Zamawiajqcy jest zobiigowany poinformowac o niniejszym na co najmniej 30 dni przed
wskazanym terminem. Zmiana zostanie potwierdzona przez Strony pisemnym aneksem
do umowy.
5. W okresie reaiizacji umowy Wykonawca zobowiqzuje si^ zapewnic Zamawiajgcemu dodatkowo, na
jego wniosek, w sumie nie wi^cej niz 500 osobogodzjn bezposredniej ochrony fizycznej
w obiektach Siqskiego OW NFZ objQtych umow^ poza ustalonymi godzinami sprawowania ochrony
fizycznej. Wykorzystanie tych godzin przez Zamawiajqcego bqdzie fakultatywne i bqdzie zaiezalo
od biez^cych potrzeb. Zamawiaj^cy kazdorazowo poinformuje Wykonawcq za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail:
o zamiarze skorzystania z dodatkowych
godzin wskazujqc dat^ i godzin^ rozpocz^da dodatkowej ochrony fizycznej w danym obiekcie.
Zamawiajqcy w ten sam sposob poinformuje rowniez o dacie i godzinie zakohczenia dodatkowej
ochrony fizycznej. Przez jedn^ osobogodzin^ nalezy rozumiec jednq godzinq (60 minut)
sprawowania ochrony bezposredniej przez jednego pracownika ochrony fizycznej.
§2

1. Wykonawca przyjmuje do catodobowej ochrony obiekty, w tym budynki, teren i mienie
Zamawiajqcego, okreslone w § 1 ust. 1 umowy, a Zamawiaj^cy zobowi^zuje si^ do zaptaty
wynagrodzenia za sprawowanq ochrony. Ochrona prowadzona b^dzie w sposob ciqgty wedtug
przyjqtych przez Strony - dia kazdego obiektu odr^bnie - Schematow ochrony obiektow
skladaj^cych siq na zaiqcznik nr 2 do umowy, a okreslaj^cych mi^dzy innymi liczby pracownikow
ochrony w poszczegolnych lokalizacjach oraz zasady podziafu zmian.
2. Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy protokolarnie przedmiot ochrony w poszczegolnych
lokalizacjach do wykonywania dziafah bqdqcych przedmiotem niniejszej umowy. Osobami
odpowiedzialnymi za przekazanie obiektow ze strony Zamawiajqcego s^:
,
,
Osobami upowaznionymi i zobowiqzanymi ze strony Zamawiaj^cego do nadzorowania
i kontroli prawidtowej reaiizacji umowy, w tym do kontaktu z Wykonawcy, s^:
,
,
,tel
,adres e-mail
3. Ze strony Wykonawcy nadzor nad reaiizacji niniejszej umowy petni:
, tel
, adres
e-mail

4. W przypadku pojawienia sIq trudnosci w utrzymaniu porzqdku publicznego na terenie chronionym
(grozba zamieszek, demonstracji, niepokojow spolecznych etc.), Wykonawca zapewnia
wzmocnienie ochrony w postaci podwojenia liczby pracownikow ochrony fizycznej
w poszczegolnych obiektach. Zwi^kszenie liczby pracownikow ochrony fizycznej nastipi w ci^gu
maksymalnie 150 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego (numer telefonu

Wykonavycy:
). Wykonawca utrzyma zwi^kszoni liczby pracownikow ochrony
fizycznej do chwili odwotania takiej koniecznoki przez Zamawiajqcego. Zwi^kszenie liczby
pracownikow ochrony fizycznej moze nastipic kilkukrotnie, przy czym Iqczna diugosc utrzymania

mgrmsaUzdo"^

Nr zamowienia:8/US/2019 ,

wzorumowy

zwi^kszonej liczby pracownikow we wszystkich chronionych obiektach nie moze przekroczyc
w trakcie obowiqzywania umowy 5 dob.
5. W przypadku powstania szczegolnego zagrozenia przedmiotu ochrony (w danej lokalizacji)
Wykonawca zapewnia udzial orupv interwencvlnei w liczbie min. 2 osoby. Czas reakcji grupy
interwencyjnej wynosi maksymalnie 25 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego
(na numer telefonu Wykonawcy:
)albo od chwili otrzymania sygnatu o zagrozeniu
z systemu sygnalizacji wlamania i napadu.
6. Wykonawca oswiadcza, iz w kazdym z miast: Katowice, Bielsko-Biata, Rybnik, Cz^stochowa,
Piekary Slqskie posiada grupQ interwencyjn^. Wszystkie grupy interwencyjne pozostajq
w gotowosci w miejscach umozliwiaj^cych przyjazd do danego olDiektu w ciqgu maksymalnie 25
mInut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego albo - w przypadku obiektow Delegatur
Sl^skiego OW NFZ - od chwili otrzymania sygnatu o zagrozeniu z systemu sygnalizaqi wlamania
i napadu. Zaigcznik nr 4 do umowy stanowi wykaz samochodow dost^pnych Wykonawcy w celu
wykonania umowy.
7. Zarowno o koniecznoki wzmocnienia ochrony (ust. 4), jak i udziatu grup interwencyjnych (ust. 5
i ust.6 )decyduje Zamawiaj^cy. Nie dotyczy to jednak sytuacji wymagajqcych natychmiastowego
przyjazdu grupy interwencyjnej:
1) w przypadku otrzymania sygnalu o zagrozeniu z systemu sygnalizacji wlamania i napadu,
2) w innych przypadkach wymagaj^cych natychmiastowego reagowania lub gdy kontakt
bezposredni lub telefoniczny z Zamawiajqcym jest niemozliwy lub utrudniony.
7a. W toku realizacji umowy, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wezwania grupy interwencyjnej
w celu sprawdzenia szybkosci reakcji (tzw. wezwanie probne), a Wykonawca wyraza na niniejsze
zgodQ. Zamawiajqcy ma prawo do tzw. probnego wezwania grupy interwencyjnej w kazdej
lokalizacji obj^tej umow^. Z tytulu tzw. probnego wezwania Wykonawca nie otrzyma zadnego
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajqcego.
8. Wykonawca zobowiqzuje siq i oswiadcza, ze wszyscy pracownicy ochrony sprawujqcy ochrony
w obiektach Zamawiaj^cego s^ wpisani i w trakcie pelnego okresu realizacji umowy b^dq wpisani
na list^ kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej lub odpowiednio na listQ kwalifikowanych
pracownikow zabezpieczenia technicznego.
9. Wykonawca zobowiqzuje si^ zapewnic wszystkim pracownikom ochrony sprawujqcym ochrony
w obiektach Zamawiaj^cego legitymaqe odpowiednio - kwalifikowanych pracownikow ochrony

fizycznej lub kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego. Na zqdanie ktorejkolwiek
z osob wskazanych w §2 ust. 2 zd.3 kazdy z pracownikow ochrony jest zobowiqzany okazac
waznq legitymacjQ - w zaieznosci od petnionych czynnosci: kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.
10. Wykonawca zobowi^zuje siq i oswiadcza, ze osoby kierujqce i nadzoruj^ce pracownikow ochrony
fizycznej s^ wpisane i w trakcie catego okresu realizacji umowy b^dq wpisane na list^
kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej. Osoby te sq jednoczesnie upowaznione przez
WykonawcQ do nadzorowania prawidlowej realizacji catej umowy.

11. Wykonawca zapewnia, ze wszyscy pracownicy ochrony, tj. ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia
technicznego, poza szkoleniem specjalistycznym, zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania
przepisow BMP, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony tajemnicy stuzbowej. Wykonawca
zobowi^zuje si^ i oswiadcza, ze wszyscy pracownicy ochrony fizycznej wykazujq wymagan^
w zwiqzku z rodzajem wykonywanych przez nich czynnosci sprawnosc psychiczn^ i fizycznq oraz
speiniaj^ pozostale wymogi okreslone w warunkach umowy.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dziatania lub zaniechania pracownikow ochrony, tj.
ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, oraz innych osob lub podmiotow, z ktorych
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pomocq wykonuje umowQ. Tym samym Wykonawca zobowi^zuje siQ do pokrycia wszelkich szkod
powstatych na obszarze chronionym na skutek dzialan lub zaniechan wyzej wymienionych.
Wykonawca odpowiada za mienie powierzone do ochrony, odpowiednio zabezpieczone,
znajdujqce siQ na terenie ogrodzonym i oznakowanym. Wykonawca w szczegolnosci odpowiada za
wszelkie szkody powstate po stronie Zamawlaj^cego w przypadku przyjazdu grupy Intetwencyjnej

pozniej niz w terminie wskazanym w §2 ust.5 lub w przypadku zwi^kszenia liczby pracownikow
ochrony fizycznej pozniej niz w terminie wskazanym w §2 ust.4. Odpowiedziainosc ta jest
niezalezna od kar umownych naliczanych na podstawie §12 ust.l lit. b i c.
Wykonawca nie odpowiada za mienie pracownikow NFZ oraz petentow i gosci placowki, jak
rowniez za samochody pozostawione na parkingu. W godzinach pracy mienie pracownikow NFZ
winno znajdowac si^ pod dozorem ich wtascicieli.

13. Wykonawca powierzy reaiizacj^ /nie powierzy realizacji* umowy w cz^ki dotyczqcej
podwykonawcy (firma podwykonawcy)
(*zostanie wskazana wiasciwa opcja zgodnie z ofertq Wykonawcy ziozonp w zamowieniu nr
8/US/2019, w tym zgodnie z formuiarzem oferty). W trakcie realizaqi umowy moze nastqpic
zmiana w zakresie podwykonawstwa. Zmiana nie moze jednak dotyczyc obj^cia
podwykonawstwem ustug wyt^czonych z podwykonawstwa, a wi^c usiug o ktorych mowa w §1
ust.2 lit a umowy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal sIq, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowieh publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w post^powaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sIq w trakcie post^powania o udzieienie zamowienia (zamowienie
nr 8/US/2019).
Zmiana podwykonawcy wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy.

14. Wykonawca, pracownicy ochrony, tj. ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, a takze
inne osoby, ktore wyst^pujq po stronie Wykonawcy przy realizaqi niniejszej umowy s^
zobowiqzane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotycz^cych Zamawiaj^cego, w tym
technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, osobowych uzyskanych
w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych informacji oraz ich zrodta.
Odpowiedzialnok za naruszenie tego nakazu spoczywa na Wykonawcy. Strony podpisujq umow^
0 zachowaniu poufnosci w NFZ, ktorej trek stanowi zal^cznik nr 5 do niniejszej umowy oraz
umowQ powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktorej trek stanowi zal^cznik nr 6 do
niniejszej umowy.
§2a

1. Wykonawca zobowi^zuje sIq i oswiadcza, ze:

a) wszyscy pracownicy ochrony, ktorzy b^d^ sprawowac bezpokedniq ochronQ fizycznq, wpisani s^ na
listQ kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej oraz posiadajq co najmniej jednoroczne
doswiadczenie w petnieniu zadah pracownika ochrony fizycznej;
b) wszyscy pracownicy ochrony (min. 1), ktorzy b^dq kierowac i nadzorowac pracownikow ochrony
fizycznej sprawujqcych bezpokedni^ ochrony fizyczn^, wpisani s^ na iistq pracownikow ochrony
fizycznej oraz posiadaj^ co najmniej jednoroczne doswiadczenie w petnieniu zadah pracownika
ochrony fizycznej;

c) wszyscy pracownicy ochrony (min. 1), ktorzy b^dq sprawowac zabezpieczenie techniczne

polegaj^ce na eksploatacji, konserwaqi i naprawach w miejscach zainstalowania, elektronicznych
urzqdzeh i systemow aiarmowych (systemow telewizji przemyslowej - CCTV oraz systemow
sygnalizacji wlamania i napadu - SSWiN) sygnalizuj^cych zagrozenie chronionych osob i mienia.

mgrTaksaUzdoosKs

Nrzamowienia:8/US/2019

wzorumowy

wpisani
na listq kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego oraz posiadajq co
najmniej jednoroczne doswiadczenie w pe^nieniu zadan pracownika zabezpieczenia technicznego.
2. Wykonawca zobowiqzuje siQ do zabezpieczenia takiej liczby osob w kazdej z trzech ww. kategorii
(ust.l iit.a, b i c), ktora zapewni realizacj^ umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy oraz
pozostatymi wymogami okreslonymi w umowie, a takze zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
prawa, w szczegoinoki zgodnie z ustaw^ z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osob i mienia, nie
naruszajqc przepisow Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy
0 minimainym wynagrodzeniu za prac^ oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2177).
3. Czynnosci w ramach przedmiotowej ustugi ochrony obiektow mozna podzieiic na nast^pujqce:
1) czynnosci poiegaj^ce na ochronie fizycznej bezposredniej stalej i doraznej (np. przyjazd grup
interwencyjnych, utworzenie tymczasowego posterunku) oraz - w przypadku obiektow Delegatur
Siqskiego OW NFZ - polegajqcej na staiym dozorze sygnaiow przesylanych, gromadzonych i
przetwarzanych w elektronicznych urz^dzeniach i systemach alarmowych (monitoring);
2) czynnosci polegaj^ce na kierowaniu i nadzorowaniu pracownikow ochrony flzycznej
sprawuj^cych bezposredni^ ochrony fizyczn^;
3) czynnosci poiegajqce na zabezpieczeniu technicznym polegajqcym na eksploatacji, konserwacji
i naprawach w miejscach zainstalowania eiektronicznych urzgdzeh i systemow aiarmowych
(systemow telewizji przemyslowej - CCTV oraz systemow sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN)sygnalizujqcych zagrozenie chronionych osob i mienia.
Czynnosci okreslone w ust.l pkt 1 winny bye wykonywane przez osoby posiadaj^ce wpis na iistq
kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej oraz co najmniej jednoroczne doswiadczenie
w petnieniu zadah pracownika ochrony fizycznej.

W ramach tej grupy pracownikow ochrony fizycznej osoby, ktore wykonujq bezposredniq ochrony
fizycznq staf^ w poszczegolnych obiektach, wchodzg w skfad grup interwencyjnych dostarczajqcych
i odbierajgcych kiucze do obiektow, a takze dozoruj^ sygnaiy (monitoring), winny bye zatrudniane na
podstawie umowy o pracQ w rozumieniu Kodeksu pracy w cafym okresie reaiizacji umowy.
Pozostale osoby, tj. pracownicy ochrony fizycznej doraznej, a wi^c tworzqcy grupy interwencyjne
w przypadku powstania szczegolnego zagrozenia przedmiotu ochrony, sprawuj^cy ochrony w ramach

wzmocnienia ochrony w postaci podwojenia liczby pracownikow ochrony fizycznej w poszczegolnych
obiektach, a takze sprawujqcy ochrony w ramach dodatkowych osobogodzin bezposredniej ochrony
fizycznej (do 500 osobogodzin), bqdz grupy interwencyjne tworz^ce tymczasowe posterunki (do 200
roboczogodzin), nie wymagaj^ zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu Kodeksu
pracy. Czynnosci okreslone w ust.3 pkt 2 winny bye wykonywane przez osoby (min. 1) posiadajqce
wpis na list^ kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej oraz co najmniej jednoroczne
doswiadczenie w petnieniu zadah pracownika ochrony fizycznej. Osoby te winny bye zatrudniane na
podstawie umowy o prac^ w rozumieniu Kodeksu pracy w catym okresie reaiizacji umowy.
Czynnosci okreslone w ust.3 pkt 3 winny bye wykonywane przez osoby (min. 1) posiadaj^ce wpis na

list^ kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego oraz co najmniej jednoroczne
doswiadczenie w petnieniu zadah pracownika zabezpieczenia technicznego. Osoby te winny bye
zatrudniane na podstawie umowy o prac^ w rozumieniu Kodeksu pracy w catym okresie reaiizacji
umowy.

^
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4. Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaieznosci od tego, czy
dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc^, czy podwykonawca) przedtozy Zamawiaj^cemu
(jednej z osob wskazanych w §2 ust.2 zd.3 umowy) oswiadczenie, iz osoby wykonujgce
w ramach niniejszej umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? (ust.3), b^dq zatrudnione na podstawie umowy o prac^ w rozumieniu

Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. Kompletne oswiadczenie winno zawierac rowniez
wykaz osob (imiQ i nazwisko) zatrudnionych na podstawie umowy o pracq wraz ze wskazaniem
wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres obowi^zkow pracownika) oraz wraz ze
wskazaniem daty zawarcia umowy o prac^ i rodzaju umowy o prac^.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osob zarowno pod k^tem
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem
moziiwoki reaiizacji umowy z udziatem osob w iiczbie wynikajqcej z wykazu.
Niezlozenie kompietnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawcq (lub
podwykonawca) uprawnia Zamawiajqcego do rozwiqzania umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokoki okresionej w §12 ust.l iit.a umowy, jezeii Wykonawca (iub podwykonawca)
pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie ztozyl wymaganego kompietnego oswiadczenia.
5. Zamawiajgcy zastrzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w zakresie kontroii spetniania przez
Wykonawcy iub podwykonawca wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp,
dokumentowanych za pomocg oswiadczenia wymaganego na podstawie ust. 4:
a) mozliwosc zqdania poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o pracQ
zatrudnionego pracownika;

b) moziiwosc zqdania innych dokumentow, np. dokumentow potwierdzaj^cych optacanie skladek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ
(wraz z informacj^ o iiczbie odprowadzonych sktadek) w postaci zaswiadczenia wtasciwego
oddzialu ZUS iub dowodow potwierdzajqcych zgioszenie pracownika przez pracodawcQ do
ubezpieczeh;
- zawierajqcych informacje, w tym dane osobowe, niezb^dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prac^, w szczegoinosci imi^ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat^ zawarcia
umowy 0 pracq, rodzaj umowy o pracQ oraz zakres obowigzkow pracownika.
c) moziiwosc zwrocenia si^ do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroii
w przypadku powzi^cia w^tpiiwoki co do sposobu zatrudnienia.
6. W stosunku do iiczby osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac^ w rozumieniu Kodeksu
pracy, wynikajqcej z wykazu osob, o ktorym mowa w ust.4, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do
biez^cej weryfikacji mozliwoki realizacji umowy z udziatem osob w podanej Iiczbie.
Jezeii podana iiczba osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac^ w rozumieniu Kodeksu pracy
b^dzie wskazywata na naruszenie powszechnie obowiqzujqcych w tym zakresie reguiacji prawnych,
w szczegoinosci wynikaj^cych z przepisow prawa pracy o czasie pracy, Wykonawca - na wniosek
Zamawiaj^cego ztozony na pismie - zobowiqzany bqdzie niezwtocznie (w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania wniosku) do odpowiedniego zwi^kszenia pierwotnej Iiczby osob.
Zwi^kszenie iiczby osob poprzez dostosowanie jej do wymogow obowi^zujgcego prawa nie b^dzie
miato przetozenia na zwi^kszenie wynagrodzenia umownego. Niezwi^kszenie iiczby osob

w podanym wyzej terminie uprawnia Zamawiajqcego do poinformowania Pahstwowej Inspekcji
Pracy b^dz innych wtakiwych podmiotow o istniej^cych naruszeniach przepisow prawa, w tym
prawa pracy.

7. Zmiana osob wskazanych w wykazie osob, o ktorym mowa w ust.4, w toku reaiizacji umowy jest
dopuszczaina. Dia swej skutecznosci zmiana b^dzie wymagata jedynie jednostronnego pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy skierowanego do Zamawiajqcego przy zachowaniu wszystkich wymogow
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dotycz^cych pracownikow ochrony okreslonych w niniejszej umowie, wl^cznie z obowiqzkiem
zatrudniania na podstawie umowy o pracq w rozumieniu Kodeksu pracy.
8. Wykonawca zobowigzuje si^ do uwzglQdniania wszelkich wymagan Zamawiajgcego w zakresie
realizacji niniejszej umowy, w tym w szczegolnosci w zakresie dotycz^cym pracownikow ochrony,
nie wylqczajqc z^dania wymiany pracownikow ochrony, tj. ochrony fizycznej lub zabezpieczenia
technicznego, z zachowaniem zasad okreslonych w ust.7.
Szczeootowe warunki realizacii ochronv - postanowienia oaolne

§3
1.

Ochrona mienia w ramach niniejszej umowy sprawowana b^dzie wedtug postanowieh zaiqcznika
nr 2 do umowy, w tym Schematow ochrony obiektow zaakceptowanych przez Zamawiajqcego,
ktore mi^dzy innymi okreslajq:
1) nadzor nad ruchem osob i pojazdow przybywajqcych do Zamawiajqcego i opuszczajqcych
chroniony teren, nadzorowanie miejsc parkingowych ze szczegolnym uvyzgi^dnieniem miejsc
parkingowych dia osob niepetnosprawnych;

2) wzmozon^ ochrony i kontrolQ obiektow i pomieszczeh wskazanych przez Zamawiajqcego jako
szczegolnie narazone na wtamanie, utratQ lub zniszczenie;
3) patrolowanie terenow obj^tych ochrony;

4) obowi^zek natychmiastowego informowania Zamawiajqcego (jednej z osob wskazanych w §2
ust. 2 zd.3 umowy lub osob odr^bnie wskazanych przez Zamawiajgcego) o zagrozeniu
pozarowym, zagrozeniu awaryjnym ciqgow energetycznych, wodociqgowych i cieptowniczych
oraz innych maj^cych wptyw na stan bezpieczehstwa przedmiotu ochrony;
5) obowi^zek natychmiastowego informowania Zamawiaj^cego (jednej z osob wskazanych w §2
ust. 2 zd.3 umowy lub osob odr^bnie wskazanych przez Zamawiaj^cego) o dostrzezonych
nieprawidlowosciach i ujawnionych probach uszkodzenia lub zaboru mienia i zapobieganie tym
zdarzeniom;

2.

6) utrzymywanie kontaktu oraz powiadamianie w przypadku powstania okreslonego zagrozenia
stuzb Policji, Strazy Pozarnej, Strazy Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia
Energetycznego i w miar^ potrzeby innych publicznych stuzb porzqdkowo-ratowniczych;
7) pozostate obowi^zki i uprawnienia Wykonawcy.
W przypadku powstania takiego obowi^zku, umowa niniejsza b^dzie realizowana w oparciu o plan
ochrony uzgodniony z wtasciwym terytorialnie dIa Zamawiajqcego Komendantem Wojewodzkim
Policji.

4.

Szczegotowe zasady wykonywania ochrony, w tym zasady stosowania przymusu bezposredniego,
okreslaj^ przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osob i mienia oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy. Wykonawca zobowiqzuje sIq wykonywac umowQ zgodnie
z bbowi^zuj^cym prawem.
Wykonawca zobowiqzuje si^, ze podczas realizacji umowy wszyscy pracownicy ochrony b^d^
wyposazeni we wtasne srodki t^cznosci, w tym komunikacji na zewn^trz (np. telefony komorkowe
lub inne).

5.

rngf

W przypadku budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach Wykonawca sposrod pracownikow
kazdej zmiany wyznaczy „koordynatora zmiany". Do obowi^zkow koordynatora nalezec b^dq
biez^ce kontakty z Zamawiajqcym, koordynowanie dziatah i nadzor nad pracownikami zmiany.
Koordynator odpowiada za biez^ce prowadzenie ksi^zki raportow. W chwili rozpocz^cia zmiany
nazwisko koordynatora musi zostac wpisane do ksi^zki raportow. Zamawiajqcy musi miec
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mozliwosc kontaktu z Koordynatorem nieprzerwanie przez okres calej zmiany (np. przy pomocy
telefonu komorkowego).
§4

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiajqcy zobowi^zuje siQ do:
1) zapoznania wskazanych przedstawicieli Wykonawcy ze specyfik^ ochrony obiektow
i szczegotowym przedmiotem ochrony,
2) przygotowania i zapoznania Wykonawcy z obowiqzujqcymi drukami przepustek, identyfikatorow,
listow przewozowych 1 innych dokumentow podiegajgcych sprawdzeniu w zwigzku z reaiizacj^
umowy,

3) w stosunku do obiektow, w ktorych odbywato sIq bqdzle monltorowanle - sporz^dzenia karty
obiektu,

4) dostarczenia I aktualizowania listy osob, ktore naiezy zawiadomic o wystqplenlu zdarzeh
nadzwyczajnych oraz listy osob uprawnionych do przebywania na terenie chronionym
po godzinach pracy.
2. Zamawiajqcy ma prawo :
1) dokonywania kontroli jakosci stuzby ochrony przez uprawnionych przedstawicieli;
2) zqdania wymiany pracownikow Wykonawcy w przypadku niewlasciwego wykonywania
umowy;

3) wydawania pracownikom Wykonawcy wykonujqcym bezposrednio ochrony fizyczn^,
doraznych poleceh o charakterze porz^dkowym (np. pomoc w wejsciu do budynku osobom
niepetnosprawnym, pomoc w obstudze windy dia osob niepelnosprawnych w budynku przy
ul. Kossutha 13 w Katowicach, odsniezanie wejsc do budynkow wszystkich ochranianych
obiektow).

3. Zamawiajgcy w zaleznosci od faktycznych mozliwosci danego obiektu zapewni na potrzeby

realizacji niniejszej umowy pomieszczenia socjalne lub wydzielone cz^sci pomieszczeh wartowniQ, niezbqdne dIa pracownikow ochrony fizycznej dokonujqcych bezposrednio
catodobowej ochrony. Zwiqzane z wykorzystaniem wartowni koszty zuzycia energii elektrycznej,
ciepta, wody pokrywa Zamawiajqcy. Zamawiaj^cy zapewni pracownikom ochrony jedynie
wewnQtrznq komunikacj^ telefonicznq za posrednictwem telefonow stacjonarnych, bez mozliwosci
korzystania z linii zewn^trznych Zamawiaj^cego.

W przypadku naruszenia przez pracownikow Wykonawcy zakazu korzystania z linii zewn^trznych
lub braku mozliwoki ustalenia osoby prowadzqcej danq rozmow^ telefonicznq, Zamawiaj^cy ma
prawo do domagania si^ zwrotu kosztow takiej rozmowy od Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiqzuje siq utrzymywac przekazane mu wartownle w nalezytym stanie,
zapewniajqc swoim pracownikom i odpowiadaj^c za wtasciwe warunki sanitarne, a po rozwi^zaniu
niniejszej umowy niezwtocznie je oproznic.
Szczeaotowe warunki realizacii ochronv — monitorowanie

§5

1.

Ustugi dozoru sygnatow przetwarzanych w systemach alarmowych (monitoring) polegaj^ na
przyjmowaniu i ci^glej rejestracji przez Wykonawcy sygnatow pochodzqcych z systemu
sygnalizacji wtamania i napadu (w skrocie: SSWiN), b^dqcym na wyposazeniu obiektow
Zamawiajqcego (Delegatury Slqskiego OW NFZ):

1) w dni robocze w godz. od 19.00 do 7.00 oraz
2) w dni wolne od pracy przez cal^ dob^.

mgrTer^UzdoWi

•6 (V

Nr zamowienia:8/us/2019
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wzor umowy

Monitorowaniu podlegajq obiekty wskazane w zaiqczniku nr 2 do umowy, w ktorym uregulowano

rowniez sposob przekazywania kluczy do obiektu.
3. Monitorowaniu podlegajq sygnaly zagrozenia wlamania i napadu.
4. Przekazywanie sygnalow reaiizowane b^dzie poprzez iinie teiefoniczne. Wykonawca ma
moziiwosc zamontowania na wtasny koszt urzqdzen transmisji sygnalow. 0 zamiarze
zamontowania urz^dzen transmisji sygnalow Wykonawca winien powiadomic niezwiocznie
Zamawiaj^cego oraz dokonac z Zamawiajqcym niezbqdnych w tym zakresie uzgodnien.
5.
Wszystkie sygnaly pochodzqce z systemow sygnalizacji wtamania i napadu kazdego
z obiektow Wykonawca traktuje jako sygnaty rzeczywiste.
6.
Przed rozpocz^ciem swiadczenia usiug monitorowania w danym obiekcie Strony dokonajg
uzgodnien sporz^dzonych w formie karty obiektu, ktora obowi^zuje Strony i zawiera m.in. wykaz
osob, numery teiefonow i hasta stuz^ce realizacji niniejszego zakresu umowy. Kazda ze Stron
zobowiqzana jest do natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej,
0 wszeikich zmianach dotycz^cych uzgodnien przyj^tych w karcie obiektu.
7. Zamawiajgcy zapewnia Wykonawcy moziiwosc kontroii zabezpieczen mechanicznych
1 budowlanych danego obiektu poprzez udost^pnienie kluczy do furtek, bram, piwnic etc.
8. Wykonawca jest zobowiqzany do sprawdzania na biezgco poprawnosci dziatania danego SSWiN
oraz do zapewnienia biez^cej sprawnosci techniczno-eksploatacyjnej SSWiN w calym okresie
trwania umowy.

9.

Przez dni wolne od pracy nalezy rozumiec soboty oraz dni wolne od pracy wprowadzone ustawg
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z dnia 19 stycznia 1951 r. z pozn.
zm.). Pozostate dni sg dniami roboczymi.
§6

1.

Po otrzymaniu z danego SSWiN sygnalu o zagrozeniu Wykonawca niezwiocznie wysyla do obiektu
Zamawiajgcego grupq interwencyjn^, ktora dokonuje oceny realnego zagrozenia. W przypadku
stwierdzenia zagrozenia, usitowania lub dokonania przest^pstwa grupa interwencyjna podejmuje
czynnosci obronne, ktore w szczegolnosci przewidujq iikwidacj^ zagrozen, ograniczenie szkod
oraz zabezpieczenie osob i mienia Zamawiajqcego.

2.

Wykonawca zobowi^zuje si^ do niezwtocznego teiefonicznego powiadomienia osob wskazanych
przez Zamawiaj^cego w karcie obiektu o wszeikich odebranych sygnalach zagrozen,
a Zamawiajgcy zapewnia niezwtoczne przybycie tych osob lub osoby w celu dokonania oceny
zagrozenia.

3.

Natychmiast po przybyciu grupy interwencyjnej na miejsce dokonuje ona oceny zagrozen
oraz podejmuje stosowne dziatenie;

1) w przypadku stwierdzenia bezposrednio w monitorowanym obiekcie, po dokonaniu przez grupQ
interwencyjnq stosownych czynnosci sprawdzaj^cych, iz nast^pito zagrozenie, usilowanie iub
dokonanie przestqpstwa, grupa interwencyjna podejmuje czynnosci obronne, w szczegolnosci
majgce na celu iikwidacj^ zagrozen oraz wyeliminowanie lub ograniczenie mozliwosci wystqpienia
szkod, a takze zabezpieczenie osob i mienia Zamawiaj^cego; w takiej sytuacji od momentu
przybycia grupy interwencyjnej na miejsce az do uplywu jednej godziny swiadczenia usiug
ochrony, ochrona nastqpi bez dodatkowych optat. Po uptywie jednej godziny od przybycia grupy
interwencyjnej Wykonawca b^dzie zobowigzany zorganizowac posterunek zapewniaj^cy wlasciw^
ochrony danego obiektu, az do odwotania go przez osoby wskazane w karcie obiektu, albo do
czasu, gdy przyb^dq pracownicy lub pracownik dziennej zmiany; o podj^tych czynnosciach
Wykonawca niezwiocznie informuje telefonicznie osoby wskazane w karcie obiektu. Zaptata
za , utrzymanie posterunku nastqpi kazdorazowo wedlug ceny jednostkowej wskazanej
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wzor umowy

w pkt II zal^cznika nr 1 do umowy, przyj^tej dia maksymalnie 200 roboczogodzin ochrony. Przez
jednq roboczogodzin^ naiezy rozumiec jednq godzin^(60 minut) pracy grupy interwencyjnej.
2) w przypadku stwierdzenia braku zagrozenia Wykonawca informuje o tym osoby wskazane
w karcie obiektu oraz stosownie do decyzji podj^tej przez te osoby - zorganizuje bez

dodatkowych opiat posterunek na okres jednej godziny na zasadach okreslonych w pkt 1 lub
wycofa grupQ interwencyjnq.

4.

W przypadku braku kontaktu teiefonlcznego z osobami, o ktorych mowa w ust. 2, decyzjq
0 dalszym post^powaniu w sytuacjl opisanej w ust. 3 pkt 2 podejmuje Wykonawca, podejmujqc
do skutku proby kontaktu wobec ww. osob.

5.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawca zagrozenia, usilowania lub dokonania przestQpstwa
z tytulu realizacji niniejszej umowy, stosownie do okolicznosci Wykonawca podejmuje decyzji

0 powiadomieniu Policji, Panstwowej Strazy Pozarnej, Strazy Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego,
Pogotowia Energetycznego lub innych sluzb oraz uczestniczy w prowadzonych przez ich
pracownikow czynnosciach.

6.

Kazdy pracownik ochrony winien posiadac indywidualny kod dost^pu do SSWiN. Kazdorazowa
zmiana lub wymiana pracownika ochrony dokonana w toku realizacji niniejszej umowy wymaga

natychmiastowego wykasowania przypisanego pracownikowi indywidualnego kodu dost^pu.
W przypadku koniecznosci zmiany kodow, b^dzie ona dokonywana na koszt Wykonawcy bez
wzgl^du na czQstotliwosc zmian. Po zakohczeniu umowy Wykonawca zobowi^zuje siQ przywrocic
fabryczne kody serwisowe oraz kody administratora, co winno zostac potwierdzone przez Strony
odr^bnym protokotem.

Kody dostQpu do SSWiN b^dg posiadac rowniez pracownicy Delegatur Sl^skiego OW NFZ
wyznaczeni przez Zamawiajqcego.
Szczeaotowe warunki realizacji ochronv - zabezpieczenie techniczne
§7

1.

W ramach zabezpieczenia technicznego SSWiN Wykonawca zobowi^zuje si^ zapewnic

konserwacjQ i naprawy urzqdzeh i systemow SSWiN sygnalizujqcych zagrozenie chronionych osob
1 mienia w miejscach ich zainstalowania, oraz zapewnic biezqcq sprawnosc techniczno eksploatacyjnq SSWiN w caiym okresie realizacji umowy. Niniejsze zobowi^zuje Wykonawcy do
staiego nadzoru nad prawidlow^ pracq systemow.

2.

Zabezpieczenie techniczne Wykonawca zobowiqzuje si^ wykonywac zgodnie z zakresem i na

3.

Wykonawca zobowi^zuje siQ do zachowania nast^pujqcego czasu naprawy SSWiN: w ciqgu 4
godzin liczqc od chwili otrzymania zgloszenia przekazanego telefonicznie pod numer Wykonawcy,
a nast^pnie potwierdzonego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy,
bgdz liczgc od chwili powziQcia przez Wykonawcy wiadomosci o awarii lub innej nieprawidtowosci

4.

W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywal, iz czas trwania naprawy przekroczy 4 godziny
obowi^zany jest niezwtocznie poinformowac o niniejszym Zamawiajqcego, za posrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail
z podaniem przyczyny wydluzenia

warunkach wskazanych w zaiqczniku nr 2 do umowy.

w funkcjonowaniu SSWiN.

terminu oraz okresleniem faktycznego terminu zakohczenia naprawy. W takiej sytuacji
Wykonawca obowi^zany jest niezwtocznie dostarczyc Zamawiajqcemu na swoj koszt, do czasu

zakohczenia naprawy urz^dzenie zastQpcze o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych od urz^dzenia naprawianego. W niniejszym przypadku postanowienie §12 ust. 1 lit.
j umowy zostaje wyl^czone - zastosowanie znajdzie zas § 12 ust. 1 lit. k umowy.
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§8

1. W ramach zabezpieczenia technicznego Wykonawca zapewni konserwacjQ oraz naprawy caloki
systemow telewizji przemystowej (w skrocie zwanych CCTV). Wykonawca zapewni biezqc^
sprawnosc techniczno - eksploatacyjnq CCTV, co zobowl^zuje Wykonawca do stalego nadzoru
nad prawidlowq prac^ CCTV przez caiy okres reallzacji umowy.
2. Zabezpleczenle techniczne Wykonawca zobowlgzuje si^ wykonywac zgodnie z zakresem 1 na
warunkach wskazanych w zal^cznlku nr 2 do umowy.
3. Wykonawca zobowi^zuje sii? do zachowania nast^pujqcego czasu naprawy systemow CCTV:
w ciqgu 72 godzin llczqc od chwiii otrzymania zgToszenia przekazanego telefonicznie pod numer
Wykonawcy, a nast^pnie potwierdzonego za posrednictwem poczty elektronlcznej na adres e-mail
Wykonawcy, b^dz liczqc od chwiii powzi^cia przez Wykonawcy wiadomosci o awarii lub innej
nieprawidtowosci w funkcjonowaniu CCTV.
4. W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywaT, iz czas trwania naprawy przekroczy 72 godziny

obowiqzany jest niezwTocznie poinformowac o niniejszym Zamawiajqcego, za posrednictwem
poczty elektronlcznej na adres e-mail
z podaniem przyczyny wydluzenia terminu
oraz okresleniem faktycznego terminu zakohczenia naprawy. W takiej sytuacji Wykonawca
obowi^zany jest niezwtocznie dostarczyc Zamawiaj^cemu na swoj koszt, do czasu zakohczenia
naprawy urzqdzenie zast^pcze o takich samych iub lepszych parametrach technicznych od
urzqdzenia naprawianego. W niniejszym przypadku postanowienie §12 ust. 1 lit. j umowy zostaje
wyT^czone - zastosowanie znajdzie zas § 12 ust. 1 lit. k umowy.
Opisana powyzej procedura naprawy systemow CCTV nie obejmuje serwerow Diva/Sense - ten
zakres lezy po stronie Zamawiaj^cego.
Osobv wskazane do kontaktow w zakresie zwiazanvm z SSWiN oraz CCTV

§9

1. W przypadku wyst^pienia jakiejkoiwiek nieprawidtowosci, w tym awarii iub braku ktorejkoiwiek
z wymaganych funkcji SSWiN lub CCTV, Wykonawca podejmuje konieczne dzialania informujqc
niezwtocznie osobq wyznaczonq do kontaktow w sprawach zwiqzanych z SSWiN oraz CCTV, tj.

p

iub p

telefonicznie na numer:

iub

za posrednictwem poczty elektronlcznej na adres e-maii:
oraz
2. Oswiadczenia o przeszkoleniu pracownikow ochrony obiektow Deiegatur SIgskiego OW NFZ

w zakresie zbrojenia aiarmu Wykonawca winien zTozyc na r^ce jednej z osob wskazanych w ust.l.
Wymaoania podmiotowe

§10

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do prowadzenia dziatainosci gospodarczej w zakresie
usTug ochrony osob i mienia na podstawie koncesji z dnia
nr
wydanej
przez

2. Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedziainosci cywiinej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwi^zanej z przedmiotem umowy (ochrona osob i mienia) na podstawie:
na sum^ gwarancyjnq
zT. Dokument potwierdzajqcy
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywiinej jest wazny do dnia
Wykonawca
zobowi^zuje si^ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedziainoki cywiinej w ww. zakresie przez
\
11
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caly okres obowi^zywania niniejszej umowy na sumQ gwaranq^n^ nie nizszq niz 1.000.000,00
ztotych i do niezwiocznego ddstarczenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu ubezpieczenia.
W przypadku jakichkolwiek. zmian dotycz^cych ubezpieczenia, Wykonawca zobowiqzuje siq
poinformowac o tym niezwiocznie Zamawiajgcego na pismie,
§11
Wvnaarodzenie

1.

2.

Calkowite wynagrodzenie brutto z tytutu wykonywania niniejszej umowy wynosi:
zl (stownie:
ztotych brutto), w tym podatek VAT w wysokosci 23%,
zgodnie z kalkulacj^ cenowq stanowigc^ zaiqcznik nr 1 do umowy.
Wynagrodzenie catkowite, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszeikie koszty zwigzane

z realizacjq niniejszej umowy, w tym optaty, podatki i naleznosci wynikajqce z obowi^zuj^cych
przepisow prawa, koszty udziatu grup interwencyjnych, odbioru i przekazywania kluczy
w obiektach Delegatur Siqskiego OW NFZ, utrzymania posterunku w okresie jednej godziny od
przybycia grupy interwencyjnej, koszty podwojenia iiczby pracownikow ochrony w sytuacjach
opisanych w umowie, koszty zabezpieczenia technicznego w petnym zakresie opisanym w
umowie, koszt dodatkowych 500 osobogodzin (§1 ust. 5), koszt 200 roboczogodzin ochrony
(§6 ust. 3 pkt 1).

2a. Kwota wynagrodzenia catkowitego, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje takze wydatki na zakup
i dostawQ materiatow eksploatacyjnych, a takze czQSCi zamiennych niezb^dnych do wykonania
czynnoki naprawy / konserwacji SSWiN i CCTV,jezeli wyst^pi^ takie potrzeby w trakcie realizacji
umowy. Wydatki z powyzszego tytuto nie mogq przekroczyc w sumie 10.000,00 ztotych brutto.
Niniejsze nie obejmuje serwerow Diva/Sense - ten zakres lezy po stronie Zamawiaj^cego.

3. Zaptata wynagrodzenia z tvtuto ochronv fizvcznei b^dzie nast^powata miesi^cznie z dolu
w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT,
w terminie do 30 dni liczqc od dnia wplywu prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby

Slqskiego OW NFZ, na podstawie pisemnego potwierdzenia przez jedng z osob wskazanych
w ust.ll zd. 1 prawidtowej reaiizacji umowy w danym miesi^cu. Ptotnosc miesi^czna obejmowala
bqdzie wynagrodzenie za czynnosci wskazane w pkt I zatqcznika nr 1 do umowy.
4. Strony zgodnie przyjmuj^, iz w zakresie wskazanym w ust.3 okresem roziiczeniowym b^dzie
miesi^c kalendarzowy. W sytuacji, gdy faktura za pierwszy lub ostatni okres rozliczeniowy b^dzie
dotyczyto niepetnego miesigca kaiendarzowego, obliczenie naleznoki za okres swiadczenia ustugi

w niepetnym miesi^cu kalendarzowym nast^pi z uwzgl^dnieniem zasady, ze stawka za 1 dzieh
odpowiada 1/30 ceny brutto za jeden miesi^c (tj. ceny brutto z pkt I, poz. 7 tabeli RAZEM
zat^cznika nr 1 do umowy).

5. Zaptata wynagrodzenia z tvtutu ustuai zabezpieczenia technicznego SSWiN nast^powata bqdzie
z dotu w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT,
w terminie do 30 dni licz^c od dnia wptywu prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Sl^skiego OW NFZ, na podstawie pisemnego potwierdzenia przez osob^ wskazan^ w ust.ll zd. 2
prawidtowej reaiizacji umowy w zakresie zabezpieczenia technicznego SSWiN. Strony zgodnie
przyjmuj^, iz okresem roziiczeniowym dia zabezpieczenia technicznego SSWiN b^dq okresy
miesiQczne (miesi^c kalendarzowy). Na fakturze zostan^ uwzgl^dnione rowniez wydatki,
0 ktorych mowa w ust. 2a,jezeii wyst^pi taka sytuacja.

6. Zaptata wynagrodzenia z tvtutu ustuai zabezpieczenia technicznego CCTV nastepowata b^dzie
z dotu w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT,
ws terminie do 30 dni liczqc od dnia wptywu prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby
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Slqskiego OW NFZ, na podstawie pisemnego potwierdzenia przez osob^ wskazanq w ust.ll zd. 2
prawidtowej realizacji umowy w powyzszym zakresie. Strony zgodnie przyjmuj^, iz okresem
rozliczeniowym bqdq okresy 6-miesiQCzne. Na fakturze zostanq uwzgl^dnione rowniez wydatki,
0 ktorych mowa w ust. 2a, jezeli wystqpi taka sytuacja.
Zaplata wynagrodzenia za utrzymanie posterunku w przypadku otrzymania sygnalu o zagrozeniu
z systemu sygnalizacji wlamania i napadu nastQpowate b^dzie z dol^u w formie polecenia
przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni liczqc

od dnia wptywu prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby Slqskiego OW NFZ, na
podstawie pisemnego potwierdzenia przez jedn^ z osob wskazanych w ust.ll zd.l prawidtowej
realizacji umowy w danym przypadku, na podstawie faktycznej liczby wykorzystanych
roboczogodzin. Strony zgodnie przyjmuj^, iz ptatnosci z powyzszego tytulu bqdq rozliczane
miesiqcznie (miesiqc kalendarzowy).

8.

Zaptata wynagrodzenia z tytutu wvkorzvstania dodatkowych osoboqodzin ochrony fizycznej,
0 ktorych mowa w § 1 ust. 5 umowy, nast^powafa bqdzie z dotu w formie polecenia przelewu, na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni licz^c od dnia
wplywu prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby Sl^skiego OW NFZ, na podstawie

pisemnego potwierdzenia przez jedn^ z osob wskazanych w ust.ll zd. 1 prawidtowej realizacji
umowy w tym zakresie, w oparciu o faktycznq liczbq wykorzystanych osobogodzin. Strony
zgodnie przyjmuj^, iz ptatnosci z tytutu wykorzystanych osobogodzin b^d^ rozliczane miesiqcznie
(miesi^c kalendarzowy).

9.

Wynagrodzenie brutto wskazane w ust.l jest wynagrodzeniem maksymalnym. Suma ptatnosci
wynikaj^cych z faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc
catkowitego wynagrodzenia brutto umowy, moze jednak bye od niego nizsza.
10. Na fakturze VAT nalezy wpisac nastqpujgce dane nabywcy: Narodowy Fundusz Zdrowia

z siedzibq w Warszawie ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa, NIP; 1070001057. Odbiorcg
1 ptatnikiem faktur VAT jest Sl^ski Oddziat Wojewodzki NFZ z siedziby w Katowicach,
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

11. Osob^ upowaznionq ze strony Zamawiaj^cego do podpisywania potwierdzeh prawidtowej
realizacji umowy, o ktorych mowa w niniejszej umowie, z zastrzezeniem zdania drugiego,
do podpisania protokotu kohcowego, a takze do potwierdzenia wyt^czenia czasowego, o ktorym
mowa w §1 ust. 3 umowy,jest p
lub p
Osobami
upowaznionymi ze strony Zamawiaj^cego do podpisywania potwierdzeh prawidtowej realizacji
umowy w zakresie zabezpieczenia technicznego oraz protokotu, o ktorym mowa w §6 ust. 6
umowy, sq p

oraz p

12. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaptacie wynagrodzenia,
liczone od dnia nast^pnego, po dniu w ktorym zaptata miata bye dokonana.
13. Za dzieh zaptaty Strony uznaj^ dzieh obci^zenia rachunku bankowego Zamawiaj^cego.

14. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajqcych z niniejszej umowy przez Wykonawcy na osobQ trzeciq
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego pod rygorem niewaznosci.
15. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy,

do cen netto wskazanych w zat^czniku nr 1, zostanie doliczona stawka podatku VAT
obowigzuj^cq na skutek wprowadzonej zmiany.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT b^dzie oznaczata zwiqkszenie wynagrodzenia catkowitego brutto
umowy albo - w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami obowiqzany b^dzie
odprowadzac Zamawiaj^cy - zwi^kszenie wydatku brutto po stronie Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy
zastrzega sobie prawo skrocenia terminu realizacji umowy w przypadku nie posiadania stosownego

zabezpipczenia w srodkach finansowych. W takiej sytuacji termin realizacji umowy zakohczy si^

^
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z dniem, w ktorym suma poniesionych przez Zamawiaj^cego wydatkow brutto osi^gnie lub zblizy siq
do wysokosci ceny oferty netto Wykonawcy powi^kszonej o podatek VAT w wysokosci obowiqzuj^cej
w dniu ztozenia oferty w zamowieniu nr 8/us/2019.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia lub skrocenia
terminu reaiizaqi umowy zostanle wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu
do umowy,ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT.
16. Protokoty i potwierdzenia, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zobowiqzuje si^ przygotowac
Wykonawca.

17. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie calkowite umowy okreslone w §11 ust.l umowy,
nie narusza przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracQ oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2177).
§ 11a
Zachowanie poufnosci oraz przetwarzanie danvch osobowvch

1.
Wykonawca zobowiqzuje si^, iz:
Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy,
w szczegoinosci osoby majqce bezposredni dost^p do obiektow Zamawiajqcego w zwi^zku z reaiizacj^
niniejszej umowy, a takze osoby po stronie Wykonawcy nadzorujqce umow^, zobowiqzane s^ do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych na zasadach oraz w zakresie opisanym w
umowie o zachowaniu poufnosci w IMFZ, stanowiqcej zafqcznik nr 5 do niniejszej umowy (powyzsze
dotyczy rowniez osob reaiizujqcych zobowi^zania z tytutu r^kojmi za wady w zakresie zabezpieczenia

technicznego polegajqcego na eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach zainstajowania
elektronicznych urz^dzen i systemow alarmowych (systemow telewizji przemyslowej - CCTV oraz
systemow sygnalizacji wtamania i napadu - SSWiN sygnalizuj^cych zagrozenie chronionych osob i
mienia).

2.

3.

Pracownicy ochrony oraz inne osoby, o ktorych mowa w ust. 1, zobowiqzane sq przed
rozpocz^ciem wykonywania jakichkolwiek czynnosci w ramach niniejszej umowy, zfozyc
oswiadczenia o tresci stanowi^cej zal^cznik do umowy o zachowaniu poufnosci.
Wykonawca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe, na zasadach i w zakresie opisanym
w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiqcej zalqcznik nr 6 do niniejszej

umowy. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera rowniez inne reguiacje, w
szczegoinosci odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytufu niewykonania lub nienaiezytego wykonania
umowy oraz kary umowne.

4.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si^ z kiauzul^ informacyjnq dotyczqcq RODO* oraz ze
wypetnil obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych,
od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaf w celu realizacji niniejszej
umowy, w przypadku, gdy obowiqzek taki spoczywa na Wykonawcy.

*RODO - rospors^ds^nie Parlamentu Eumpejskiego i Rady(UE)2016!679 ^ dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
ficycs^ych w
^ prcptmar^niem danych osobowych i w sprawie swobodnego pr^iywu takich danych orasi uchyknia
dyrekpmy 95!46!WE (ogolne ro^orsyid;^enie o ochronie danych)(D^. Ur^. UE E 119 ^04.05.2016).

5.

Klauzuia informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zobowiqzaniu do zachowania poufnoki stanowi zafqcznik nr 7 do niniejszej umowy. Podpisane
przez pracownikow Wykonawcy oswiadczenia, Wykonawca przedklada osobie, o ktorej mowa

w §2 ust\2 umowy, niezwiocznie po zawarciu umowy.
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§12
Karv umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zuje si^ zaptacic
Zamawiajqcemu kar^ umownq:
a) w wysokosci 10 % calkowitego wynagrodzenia brutto umowy (§11 ust.l) - jezeli Zamawiaj^cy
rozwiqze umow^ z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie lub w §2a ust.4 lub §14
ust.3 lit.b umowy lub w przypadku, gdy l^czna wysokosc kar umownych z tytulu umowy
0 zachowaniu poufnosci w NFZ przekroczy 50.000 zt, a takze z powodu nieprzystqpienia
Wykonawcy do realizacji umowy w terminie, o ktorym mowa w §14 ust.l umowy;

b) w wysokosci 300,00 z\ za kazde rozpocz^te 15 minut opoznienia w podwojeniu liczby
pracownikow ochrony w danym obiekcie w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.4 umowy;
c) w wysokosci 300,00 zl za kazde rozpocz^te 10 minut opoznienia w przybyciu grupy
Interwencyjnej w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.5 umowy (dotyczy rowniez
opoznienia w przypadku tzw. wezwania probnego, o ktorym mowa w §2 ust.7a umowy);
d) w wysokosci 500,00 zl za kazdq godzin^ niepetnienia ochrony w pelnym skladzie osobowym
w danym obiekcie, lecz nie wi^cej niz 10% catkowitego wynagrodzenia brutto umowy;

utrzymywanie si^ takiej sytuaqi przez okres diuzszy niz 24 godziny uprawnia Zamawiajqcego do
skorzystania z prawa do rozwigzania umowy i dodatkowo naliczenia Wykonawcy kary
w wysokosci okreslonej w ust. 1 lit.a niniejszego paragrafu;

e) w wysokosci 0,5% calkowitego wynagrodzenia brutto umowy (§11 ust.1) za kazdq godziny
pozostawienia obiektu bez ochrony, lecz nIe wi^cej niz 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
umowy; utrzymywanie si^ takiej sytuacji przez okres diuzszy niz 24 godziny daje
Zamawiaj^cemu prawo obci^zenia Wykonawcy biez^cymi kosztami ochrony, uprawnia
Zamawiajqcego do skorzystania z prawa do rozwiqzania umowy i dodatkowo naliczenia
Wykonawcy kary w wysokosci okreslonej w ust. 1 lit.a niniejszego paragrafu;

f) w wysokosci 500,00 zl za kazdy przypadek nieprzekazania albo nieodebrania przez grup^
interwencyjn^ kluczy do obiektu (dot. Delegatur Sl^skiego OW NFZ) w sposob opisany w
zaiqczniku nr 2 do umowy; wystqpienie takiej sytuacji co najmniej trzykrotnie uprawnia
Zamawiajgcego do skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy i dodatkowo naliczenia
Wykonawcy kary w wysokosci okreslonej w ust.l lit.a niniejszego paragrafu;
g) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcy dokumentu ubezpieczenia od
odpowiedziainoki cywilnej (§10 ust. 2) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego,
Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy i naliczenia
Wykonawcy kary w wysokosci okreslonej w ust.l lit.a niniejszego paragrafu;
h) w wysokosci 1% calkowitego wynagrodzenia brutto umowy (§11 ust.l) w przypadku
wyrzqdzenia szkody przez pracownika ochrony lub przez inne osoby, o ktorych mowa w §2 ust.
12, a takze przez osoby trzecie na skutek dzialah lub zanlechah pracownika ochrony;
i) w wysokosci 200,00 zl za kazdy przypadek niewykonania - z cz^stotliwosciq okreslonq
w zaiqczniku nr 2 do umowy - ktorejkolwiek z czynnosci konserwacji SSWiN lub CCTV;
j) w wysokosci 25,00 zl za kazdq godziny opoznienia w dokonaniu naprawy SSWiN lub CCTV
w stosunku do terminu naprawy okreslonego odpowiednio w §7 ust.3 lub w §8 ust.3 umowy;

k) w wysokoki 25,00 zl za kazdy dzieh opoznienia w stosunku do terminu zakohczenia,naprawy
okreslonego na podstawie odpowiednio w §7 ust.4 iub w §8 ust.4 umowy;

I) w wysokoki 100,00 zl za kazdy stwierdzony dzieh poslugiwania si^ przez Wykonawcy przy
realizacji umowy podwykonawc^ lub podwykonawcami innymi niz wskazani w niniejszej umowie
(§ 2 ust.13), stwierdzone przez Zamawiaj^cego w toku kontroli realizacji umowy;
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m) w wysokoki 1.000,00 zl za kazdy dzien niezatrudniania w opardu o umow^ o pracQ osoby
wykonujqcej czynnosci, co do ktorych niniejsza umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy 0 pracQ w rozumieniu Kodeksu pracy;

n) w wysokoki 1.000,00 zl za kazde riaruszenie ktoregokolwiek z wymagan opisanych w umowie
powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowi^cej zaiqcznik nr 6 do niniejszej umowy,

o) w wysokoki 5.000,00 zl za kazde naruszenie ktoregokolwiek z wymagan dotyczgcych
przetwarzania danych osobowych opisanych w umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych, stanowiqcej zalgcznik nr 6 do niniejszej umowy; w takim przypadku kary umownej
okresionej pod lit. n nie stosuje si^;
p) w wysokosci oraz na zasadach okreslonych w zatqczniku nr 5 do umowy - Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ.

2. Zamawiajqcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniaj^cego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody w przypadku, gdy zastrzezona kara umowna nie pokrywa
zaistniatej szkody.
3. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dor^czenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opoznienia z zaplatq kary umownej, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze z^dac odsetek ustawowych za kazdy dzieh opoznienia. W razie opoznienia
w zaplacie kary, Zamawiajqcy moze potr^cic naleznq mu kar^, jak rowniez naiezne mu odsetki od
kary, z dowolnej naleznosci Wykonawcy, jakq ma on w stosunku do Zamawiaj^cego
(w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).
4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^pienia okolicznosci sity
wyzszej w rozumieniu przyjqtym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc
jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), w szczegolnosci takich jak wojna,
katastrofalne dziatania przyrody, zamieszki uliczne, o ile miaiy wptyw na wykonanie umowy.
W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wptywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowiqzany jest niezwtocznie poinformowac Zamawiajqcego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiajqcego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoluje siq
Wykonawca,jako sity wyzszej oraz jej wptywu na wykonanie umowy.
Zabezpieczenie nalezvteao wvkonania umowv

§ 13

1. Wykonawca wniosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% calkowitego
wynagrodzenia umowy (ceny oferty), tj.:
z\ (stownie:
ztotych), w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenie na jednq lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenie musi zOstac dokonana z zachowaniem ci^glosci zabezpieczenie i bez zmniejszania
jego wysokosci. 0 zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenie Wykonawca obowiqzany jest
poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenie
zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.
3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenie dokonane zostang zgodnie z art.151 ust.l ustawy Prawo
zamowieh publicznych. Zamawiaj^cy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni liczqc od dnia zrealizowania umowy i uznania przez Zamawiajqcego za nalezycie
wykonan^, co winien potwierdzic protokot koncowy podpisany przez przedstawicieli obu Stron
umowy.
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4. W okresie przyslugujqcym Zamawiajqcemu na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajqcy nie moze zostac pozbawiony mozliwosci wystqpienia z roszczeniem z tytulu
zabezpieczenia, jezeii zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wystqpito w okresie waznosci
zabezpieczenia Qezeli zabezpieczenia zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waznosci
dokumentu).
Termin realizacii umowv

§ 14

1. Wykonawca zobowi^zuje siQ swiadczyc usIugQ objQt^ niniejszq umow^ w okresie od dnia
13.07.2019 r. godz.8.00 (rozpoczQcie) do dnia 13.07.2020 r. godz.8.00 (zakonczenie).*
2. Przekazanie obiektow we wszystkich iokaiizacjach nastqpi w sposob umozliwiajqcy pelnienie
ochrony od dnia wskazanego jako dzien rozpocz^cia swiadczenia usiugi. Fakt przekazania
obiektow zostanie stwierdzony na pismie przez przedstawicieli obu Stron umowy.

*jezeii zawarcie umowy nast^pi pozniej niz dnia 13.07.2019 r., usiuga bqdzie swiadczona w okresie
12 miesiqcy iiczgc od dnia zawarcia umowy. W takiej sytuacji swiadczenie uslugi pierwszego dnia
rozpocznie sig o godz. 8.00, natomiast ostatniego dnia zakonczy sig o godzinie 8.00. Ostatnim dniem
obowigzywania umowy(do godz. 8.00) bgdzie dzien, ktory datg odpowiada dniowi zawarcia umowy.
Zgodnie z reguiacjg art. 112 k.c., termin oznaczony w miesigcach konczy sig z upiywem dnia, ktory
datg odpowiada poczgtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesigcu nie byio w ostatnim dniu tego miesigca.

Tresc§14 ust. 1 umowyzostanie w takim przypadku odpowiednio przeredagowana.
3. Poza okoiicznosciami uprawniajqcymi Zamawiajqcego do skorzystania z prawa do rozwi^zania
niniejszej umowy wskazanymi w §2a ust.4 oraz §12 umowy, Zamawiaj^cy ma prawo rozwiqzac
umowQ rowniez w przypadku:

a) zaprzestania dziaialnosci przez Zamawiajqcego (likwidacja, przeksztalcenie etc.);
b) braku koncesji na wykonywanie przez Wykonawce dzialainosci w zakresie ustug ochrony osob
i mienia - niezaieznie od okolicznosci, ktore spowodowaiy jej brak.

4. Rozwi^zanie umowy w przypadkach opisanych w niniejszej umowie winno nastqpic poprzez
pisemne oswiadczenie ztozone Wykonawcy ze wskazaniem przyczyny rozwiqzania umowy oraz
przy zachowaniu trybu umoziiwiaj^cego Wykonawcy opuszczenie obiektow. Z tytutu rozwi^zania

umowy Wykonawcy nie przystugujq zadne roszczenia w stosunku do Zamawiaj^cego. Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za faktyczny okres swiadczenia ustugi, przy zachowaniu zasad niniejszej
umowy.

Postanowienia koncowe

§15

1.
2.

3.

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia pubiicznego w trybie art. 138o
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie majq przepisy
ustawy Pravyo zamowieh publicznych dotyczgce ustug spolecznych, o ktorych mowa w art. 138o
ustawy, a takze art.144, art.l45-145b, art.147-151 pzp, przepisy kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osob i mienia.
Wykonawca zobowi^zuje sie reaiizowac umowe zgodnie z ofert^ ztozon^ w zarnowieniu
nr 8/US/2019.
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4.

Wykonawca zobowi^zuje si^ niezwiocznie informowac Zamawiajqcego o wszelkich zdarzeniach
oraz okolicznosciach majqcych wplyw na realizacjq niniejszej umowy.

5.

W sprawach zwiqzanych z realizacj^ umowy, poza wyjqtkami wskazanymi w umowie,
Zamawiajqcy i Wykonawca
porozumiewali si^ z zachowaniem formy pisemnej. Zasada ta
dotyczy w szczegolnosci wyst^powania wobec drugiej Strony z roszczeniami wynikajqcymi
z umowy.

6.

Wszelkie zmiany umowy, poza wyj^tkami wskazanymi w umowie, wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznoki.

7.^Strony deklarujq, ze wszelkie sprawy sporne zwi^zane z wykonaniem niniejszej umowy bqd^
staraty si^ rozstrzygac polubownie. Sprawy sporne, ktore nie zostan^ rozstrzygniQte przez Strony

polubownie b^d^ podlegac rozstrzygni^ciu Sqdowi wlasciwemu miejscowo dia Zamawiajqcego
8.

(Katowice).
Umowa zostala sporz^dzona w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajqcy.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

UWAGA!

1) W sytuacji, gdy obowigzek podatkowy z tytuiu podatku od towarow i usiug bgdzie spoczywaf na
Zamawiajgcym (art. 91 ust.3a pzp), caikowitym wynagrodzeniem umownym bqdzie wynagrodzenie bez
podatku od towarow i usfug; w takim przypadku zapisy umowy odnoszgce sig do wynagrodzenia brutto
(cen brutto; oferty brutto) natezy rozumiec jako odnoszgce sig do wynagrodzenia (can, oferty) bez
podatku od towarow i usfug; niniejsze zostanie odpowiednio uwzglgdnione w redakgi zapisow
zawieranej umowy.

2) Zafgcznik nr 1, zafgcznik nr 2 oraz zatgcznik nr 4 do umowy zostang przygotowane odpowiednio
w oparciu o formuiarz kaikuiacja cenowa, formuiarz opis przedmiotu zamowienia oraz formuiarz wykaz
samochoddw.

Ponadto do umowyzostang zafgczone nastgpujgce zatgczniki:
Zafgcznik nr3do umowy-pefnomocnictwo
Zafgcznik nr5umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

Zafgcznik nr6 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zafgcznik nr 7kiauzuia informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wrazz wzorem oswiadczenia
o zobowigzaniu do zachowania poufnosci
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu
w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddzlaiem Wojewodzkim z siedzib^
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:
- Sl^skiego Oddzlatu Wojewodzklego Narodowego Funduszu
Zdrowia, w imieniu ktorego dziata:
na podstawie petnomocnictwa nr
z dnia
zwanym dalej „Zamawiaj^cyrn"
a

z siedzib^ w
prowadzonego przez
/jezeli dotyczy/,
NIP:
, REGON:
w imieniu ktorego dziata:
o tresci nast^puj^cej:

, adres:
, wpisanym do
pod numerem

, wysokosc kapitatu zaktadowego:

/jezeli dotyczy/,

, zwanym dale]„Wykonawc^",

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr

z dnia

, ktorej przedmiotem jest

ochrona oblektow Sl^skiego Oddziatu Wojewodzklego Narodowego Funduszu
Zdrowia, zwanej dalej „umow^ podstawow^", Strony w celu wlasciwej ochrony danych

poufnych

udost^pnianych

wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej

postanawiaj^, co nast^puje:
§1

llekroc w umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczaj^ one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na pismie lub
zapisane w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dziaialnosci gospodarczej lub
przedsi^wzi^c strony zwi^zanych z realizacji umowy podstawowej,
2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwi^zku
z realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez
Zamawiajicego.
§2

1. Z uwagi na.udost^pnianie Informacji Poufnych Wykonawca zobowiizuje si$ do:

Nra
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1) zachowania

w

tajemnicy

wszystkich

Informacji

Poufnych,

niezaleznie

od formy, w jakiej zostaly mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wy^cznie na uzytek prowadzonej wspotpracy
w zakresle realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnlenia odpowiednlego 1 bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich
uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduj^ si^ one w posiadaniu
Wykonawcy:

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyt^cznie osobom bior^cym udziat w realizacji
umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te s^ niezb^dne dia
prawidlowej realizacji umowy podstawowej:
5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,o poufnym

charakterze udost^pnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich
traktowania jako poufnych oraz odebrania oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3
umowy o zachowaniu poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani

niezwielokrotniania

Informacji

Poufnych

w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie

na takq czynnosc pisemna zgoda i dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezb^dne
w zwi^zku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiajicy zobowiizuje si^ do
ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom

biorqcym udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore
okazi upowaznienie Zamawiajqcemu do udzialu w realizacji umowy podstawowej;
7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,
niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wtasny koszt
wszelkich

materialow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz

ze wszystkimi kopiami b^d^cymi w jego posiadaniu. Sposob zniszczenia materialow
winien uzyskac pisemny akceptacj^ Zamawiajqcego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowiizkow dotycz^cych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu

kar^ umowni w wysokosci 3 000,00 ztotych (stownie: trzy tysi^ce ztotych) za kazdy
przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiaj^cego, w terminie
do 14 dni liczic od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby biofice udziat w realizacji umowy podstawowejze strony Wykonawcy (niniejsze
obejmuje wszelkie osoby wyst^puj^ce po stronie Wykonawcy, w tym rowniez

(1

sjg^ze

NFZ
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podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie zobowiqzujqce ich do zachowania

wtajemnicy Ihformacji Poufnych - wedtug wzoru okreslonego wzat^czniku do niniejszej
umowy - w sytuacji, gdy zachodz^ przestenki do ztozenia takiego oswiadczenia. Kazde

z podpisanych oswiadczen Wykonawca zobowi^zuje si^ ztozyc Zamawiaj^cemu przed

przyst^pieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez danq osob^.
Obowi^zek powyzszy dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cych czynnosci
zwi^zane z wypetoianiem zobowi^zah Wykonawcy z tytufu gwarancji i r^kojmi za wady
przedmiotu umowy podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiaj^cemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,
w sytuacji, gdy zachodz^ przestanki do ztozenia takiego oswiadczenia, Wykonawca
zaptaci Zamawiaj^cemu tytutem kary umownej kwot^ 1 000,00 ztotych (stownie: jeden
tysi^c ztotych)za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. L^czna wysokosc kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu,
nie moze przekroczyc wysokosci 50% (stownie: pi^cdziesi^t procent) wynagrodzenia
brutto wskazanego w §11 ust.1 umowy podstawowej.
6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,
odszkodowania w wysokosci przewyzszaj^cej kar§ umown^, w przypadku, gdy szkoda
poniesiona przez Strong poszkodowanq przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej
mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.
7. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego przez caly
czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu lub wygasni^ciu,
a takze w okresie gwarancji i r^kojmi za wady, bez wzgi^du na podstaw^ prawn^ (tak
kontraktow^, jak i deliktow^) i przyczyn^ tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest do
szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje:
a) przypadkow wyrzqdzenia szkody z winy umyslnej;
b) innych przypadkow okreslonych bezwzgl^dnie obowiqzuj^cymi przepisami prawa.
8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej winni zostac zobowi^zani przez

Wykonawcy do przestrzegania zobowiqzan wynikajqcych z niniejszej umowy.
§3
1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufnych:
1) ktore s^ w dniu ujawnienia publicznie znane;
2) ktorych ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisow prawa.

Strona^^e

NFZ
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2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du
do ujawnienia jakichkolwiek Informaoji Poufnych, niezwiocznie zawiadomi na pismie
Zamawiajqcego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania sqdu do ujawnienia informaoji
Poufnych, b^dzie uprawniony do ujawnienia informaoji Poufnej wyt^cznie w zakresie
wymaganym prawem oraz zobowiqzany do podj^cia wszeikich uzasadnionych srodkow
majqcych na ceiu upewnienie si^, ze informacje Poufne sq traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedziainosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy
przez

swoich

pracownikow

bqdz

inne

osoby,

ktore

b^dq

zaangazowane

w proces reaiizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za
podwykonawcow).
§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowi^zywania umowy podstawowej,z tym ze
zobowiqzanie

do

zachowania

tajemnicy

i

poufnosci

informaoji

Poufnych

i odpowiedziainosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej umowy
oraz umowy podstawowej, nie wyt^czaj^c okresu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu
umowy podstawowej.
§6

Wykonawca potwierdza i wyraza zgod^ na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia
zadnych praw do informaoji Poufnych przekazanych przez Zamawiaj^cego iub od niego
uzyskanych.
§7

1. Strony poddajq pod rozstrzygni^cie sporow, powstalych na gruncie niniejszej umowy,
wtasciwemu

miejscowo

ze

wzgi^du

na

siedzib^

Zamawiajqcego

s^dowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieureguiowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie
w szczegoinosci przepisy kodeksu cywiinego oraz inne obowigzuj^ce przepisy prawa.

/)

! V '
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Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygprem niewaznosci.
§9

Zal^czhik do umowy stanowi integraln^ czpsc niniejszej umowy o zachowaniu poufnosci.
§10

Niniejsza umowa sporz^dzona zostaia wtrzech jednobrzmi^cych egzemplarzach,z czego
dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy,jedep egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Podpisano w imieniu WykOnawcy:

Podpisano w imieniu Zamawiaj^cego:

C

^

D

S o-Si

^ S' ^

KOORDYNATOR

ds. Zintegrowanego Systemu Zarz^dzama
w§l^kimOddzialeWojew6dzkiin

TJ-OO "C

kierownik

Narodowego Func^Zdrowia w Katowicach

Inwestycji i Zam6wiefil^blicznych
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jfPaszkowski

Uzdow^a
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Zat^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ- wzor Oswiadczenia

(imi^ i nazwisko)

(nr PESEL)
OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentuj^c w dniu
realizacji

umowy na

Wykonawc^ podczas

ochron^ obiektow Slqskiego Oddzialu

Wojewodzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia, w siedzibie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach,z uwagi
na udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowi^zuje si^ do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas
realizacji umowy, ktorej przedmiotem jest dostawa przetqcznikow sieciowych oraz
prace wdrozeniowe oraz podczas realizacji zobowiqzah z tytutu gwarancji i r^kojmi
za wady przedmiotu umowy, niezaleznie od formy, w jakiej zostaly mi przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

podstawowej oraz podczas realizacji zobowi^zah z tytutu gwarancji i r^kojmi za
wady przedmiotu umowy, wyt^cznie w celu realizacji umowy podstawowej.

Wyrazam zgod^ na pfzetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z realizacji
umowy.

Miejscowosc, data

mffr Wesa Uzdowsj^a ^

ft'

Czytelny podpis
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UMOWA PQWIERZENIA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYGH

zawarta w dniu

w

pomi^dzy:

- Dyrektorem
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib^ w
zwanym dalej „Powierzaj4cym",

Oddzialu Wojewodzkiego
,jako administratorem danych,

a

,z siedzibq w

, ul

,

,reprezentowan^ przez:

zwan^ dalej „Wykonawc4".

W zwi^zku z zawarciem umowy nr
z dnia
, ktprej
przedmiotem jest swiadczenie uslug ochrony fizycznej, Strony postanawiaj^ co nast^puje:
§1

1. Wykonawca zostal zobowi^zany do swiadczenia uslug, szczegolowo okreslonych
w umowie nr
z dnia
Dane osobowe pracownikow
Zamawiaj^cego, przetwarzane w trakcie wykonywania uslug oraz dane przetwarzane
w ramach monitoringu wizyjnego stanowi^ zbior danych osobowych, zwany dalej
„Zbiorem", ktorych przetwarzanie jest powierzane Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy.

2. Powierzaj^cy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wchodz^cych
w sklad Zbioru wyi^cznie w celu wywiqzania sip przez Wykonawcp z zadah okreslonych
w umowie podstawowej oraz na okres swiadczenia ushig z niej wynikaj^cych, zgodnie
z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2016 r.
poz. 922 ze zm.). Jednoczesnie Powierzaj^cy upowaznia Wykonawcp do zawarcia umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych wchodz^cych w sklad Zbioru
z podwykonawc^ umowy podstawowej, o ile wykonanie obowi^zkdw podwykonawcy

wymagaloby przetwarzania danych osobowych wchpdz^cych w sklad Zbioru.
§2

1. Wykonawca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe, wchodz^ce w sklad Zbioru,
w celu realizacji umowy podstawowej oraz oswiadcza, iz zna i wypelnia obOwi^zuj^ce
w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
oraz rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewnptrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych

i organizacyjnych,jakim powinny odpowiadac urz^dzenia i systemy informatyczne sluz^ce
do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004,Nr 100, poz. 1024) i zobowi^zuje sip
do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami oraz do zachowania wymaganej
starannosci w zabezpieczeniu powierzonych mu danych osobowych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisow
wykonawczych.
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2. Wykonawca zobowi^zuje si? do speinienia wymagan zapisow regulacji - vinijnych
Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tzw. Ogolnego Rozporz^dzenia
0 Ochronie Danych (RODO) w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka,
z zagwarantowanym prawem Powierzaj^cego do rozliczalnosci tego obowi^u wobec
Wykona,wcy.
3. Wykonawca zobowi^zuje si?, ze b?dzie przetwarzat dane osobowe jedynie w zakresie
niezb?dnym dla realizacji zadah i using zleconych Wykonawcy w ramach umowy
podstawowej, w sposob i w granicach okreslonych przez Powierzaj^cego.
4. Powierzajqcy wylqcza mozliwosc jakiegokolwiek udost?pniania lub rozpowszechniania
danych przez Wykonawc? lub jego podwykonawc?, a ponadto ich kopiowania.
5. Wykonawca zobowiqzuje si? do ochrony udost?pnianych mu danych osobowych,
do zachowania ich w tajemnicy i nie udost?pniania ich osobom trzecim, z zastrzezeniem
ust. 13.

6. W ramach zabezpieczenia przekazanych danych osobowych do obowi^zkow Wykonawcy
1 podwykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) stworzenie i stosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich
procedur i zabezpieczen technicznych, informatycznych i prawnych wymaganych
przepisami prawa,
2) przeprowadzenie wlasciwego szkolenia dla osob realizuj^cych umow? w zakresie
wymagaj^cym przetwarzania danych osobowych.
7. Wykonawca odpowiada za prawidlowe przetwarzanie danych osobowych, w tym ich
wlasciwq^ ochron?, przez wszystkie osoby, ktore realizujq wykonanie niniejszej Umowy
oraz przez podwykonawcow i ponosi odpowiedzialnosc za przetwarzanie danych
osobowych niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub wynikaj^cymi
z obowi^uj^cych przepisow.
8. Wykonawca wyraza zgod? i zobowi^zuje si? umozliwic Powierzaj^cemu kontrolowanie
Wykonawcy i jego podwykonawcow, w tym pomieszczeh i sprz?tu uzywanego przy

przetwarzaniu danych osobowych, w zakresie niezb?dnym do stwierdzenia prawidlowosci
stosowanych zabezpieczen danych osobowych oraz realizacji obowi^zkow st^d
wynikaj^cych, a takze w zakresie oceny prawidlowosci przetwarzania danych osobowych
udost?pnionych dla realizacji okreslonego zadania lub ushigi.
9. Strony ustalaj^, ze w celu wykonywania uprawnien o ktorych mowa w ust. 9 upowaznieni
pracownicy Powierzaj^cego b?d4 mieli w szczegolnosci prawo do:
1) wst?pu, w godzinach roboczych w dni robocze, za okazaniem imiennego
upowaznienia, do pomieszczen, w ktorych przetwarzane s^ przekazane dane
osobowe i przeprowadzenia niezb?dnych badah lub innych czynnosci kontrolnych
w celu oceny zgodnosci przetwarzania danych z ustaw^ oraz oceny stosowanych
zabezpieczen zapewniaj^cych ich ochron?,
2) zadania zlozenia pisemnych lub ustnych wyjasnieh oraz wezwania i przestuchania
osob w zakresie niezb?dnym do ustalenia stanu faktycznego,

3) zadania okazania dokumentow i wszelkich danych maj^cych bezposredni zwi^zek
z problematyk^ kontroli,
4) zadania udost?pnienia do kontroli urz^dzeh sluz^cych do przetwarzania danych,
5) zlecania sporzqdzania ekspertyz i opinii.
10. Z czynnosci kontrolnych pracownik Powierzaj^cego sporzqdzi protokol, ktorego jeden
egzemplarz dor?czy Wykonawcy lub jego podwykonawcy.
11. Protokol podpisuj^ upowamiony pracownik Powierzajqcego i administrator
bezpieczenstwa informacji Wykonawcy lub podwykonawcy, ktory moze wniesc
do protokolu umotywowane zastrzezenia i uwagi.
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zalqcznik nr 6 do umowy - wzor Umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych

12. Wykonawca zobowiqzuje si? do usuni?cia lub zwrocenia wszelkich danych osobowych,
w tym usuni?cia wszelkich kopii po zakonczeniu swiadczenia ushig, w zwi^zku
z zakonczeniem realizacji (wygasni?ciem, rozwi^zaniem, wypowiedzeniem etc.) umowy
podstawowej.

13. O ile Wykonawca zamierza powierzyc realizacj? zadan lub uslug wynikaj^cych z umowy
podstawowej podwykonawcy, a ich wykonanie wymagaloby przetwarzania danych
osobowych wchodz^cych w sklad Zbioru, zobowi^any jest jednoczesnie z t^ umow^
zawrzec z podwykonawcq. umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zawieraj^c^ postanowienia okreslaj^ce zasady udost?pniania i przetwarzania danych
osobowych w zakresie nie szerszym niz wynikaj^cy z powierzanych zadan
iuwzgl^dniaj^ce odpowiednio zapisy niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiqzany jest niezwlocznie powiadomic Powierzaj^cego o zawarciu
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podwykonawcy, wskazujyc
podmiot,z ktorym zostala ona zawarta.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody wyrzydzone Powierzajycemu lub osobom
trzecim - solidamie z Powierzajycym - w zwiyzku z przetwarzaniem danych osobowych,

a w'szczegolnosci w zwiyzku z ich bezprawnym udost?pnieniem czy to z winy umyslnej czy
nieumyslnej.
§3

Do niniejszej umowy majy zastosowanie zasady odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytuhi
naruszenia ochrony danych osobowych i roszczeh ztym zwiyzanych oraz zasady naliczenia kar
umownych i ich wysokosc okreslone w umowie podstawowej.
§4

1. W przypadku stwierdzenia, iz niniejsza Umowa w cz?sci lub w calosci jest nieskuteczna
prawnie zjakichkolwiek powodow, Strony zobowiyzujy si? do dokonania takich zmian jej
tresci, by nieskutecznosc owy usunyc.

2. Jezeli w czasie trwania umowy stan prawny, ktory obowiyzywal w czasie zawierania
Umowy zmieni si? w ten sposob, iz znaczenie jakie Strony nadaly poszczegolnym
postanowieniom Umowy zmieni si?, a z przepisow prawa b?dzie wynikalo, iz nowy stan
prawny ma zastosowanie do stosunkow prawnyeh regulowanych Umowy, Strony
zobowiyzujy si? do stosownej zmiany calosci lub cz?sci Umowy, tak aby przj^wrocic jej
pierwotne znaezenie.
§5

Strony poddajy rozstrzygni?cie sporow powstaiych na gruncie niniejszej Umowy wlasciwemu
miejscowo ze wzgl?du na siedzib? Powierzajycego sydowi powszechnemu.

§6

1. W sprawaeh nieuregulowanych niniejszy Umowy zastosowanie miec b?dy
w szczegolnosci odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danyeh osobowych oraz rozporzydzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powirmy odpowiadac
urzydzenia i systemy informatyczne shizyce do przetwarzania danych osobowych.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagajy formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§7

Niniejsza Umowa zpstaje zawarta na okres obowi^zywania umowy okreslonej w preambule
powyzej, z zastrzezeniem, ze zobowi^zania wynikaj^ce z niniejszej umowy, pozostajq
w mocy takze pojej wygaMpciu.
§8

Niniejsza Umowa sporzqdzona zostala w czterech jednobrzmi^cych egzemplarzach po dwa
egzemplarze dla kazdej ze Stron.

Wykonawca
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Zat^cznik nr 7 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowiazaniu do zachowania poufnosci
'
KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA W SL4SKIM ODDZIALE WOJEWODZKIM NFZ DANYCH
OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAHENTA W ZWI4ZKU Z ZAWARCIEM

_

IREALIZACJ4 UMOWY(pzp)

^

Zgodnie z art. 14 ust. 1 12 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ospb fizycznych w zwiqzku zprzetwqrzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Ogolne rozporz^dzenie
o ochronie danych)(dalej: RODO), podajemy nast^pujqce informacje:
'• ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWY CH

Narodowy Fundusz Zdrowia; reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziatu Wojewodzkiego NFZ, w
zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktorym mog^ si? Panstwo
skontaktowac w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,
■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl
•INSPEKTOR OCHRONY DAmCII

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddzia) Wojewodzki NFZ
mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: 32 735-19^-21,

■ e-mailem: IO^@nfz-^towice.pI

!• CEL fPODSTAWY PR^tWARZANJ
Panstwa dane osobowe b?d^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegaj^cego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku post?ppwania o udzielenie zamowienia publicznego na ochron? obiektow Slgskiego Oddziatu
Wojewodzldego Narodowego Funduszu Zdrowia, w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia (nr post?powania: 8/us/2019; ushiga spoteczna), prowadzonego zgodnie
z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony
informacji udost?pnionych w zwiqzku z wykohywaniem umowy.
•ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
■ ■

'

■

^

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mog^ bye podmioty posiadaj^ce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowi^zuj^cego. Dane osobowe mog^ zostac
przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa
danych osobowych do panstwa trzeciego
•ZRODLO IKATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
,

,

,

,

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotvczy — rowniez podwykonawcow, w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
•OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Panstwa dane osobowe b?d^ przechowywane do chwili realizacji zadania, do ktorego zostaly zebrane oraz
przez czas niezb?dny do obrony roszczeh, a takze przez czas wynikaj^cy z przepisow ustawy 0 narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
•PRAWA OSOB,KTORYCH DANE DOTYCZ4

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotycz^ przyshiguje:
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;
■ prawo do sprostowania danych;
■ prawo do ograniczenia przetwarzania;
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.

" prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
" prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w z^dah zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

^INFORMAC^OWYMOGU PODANTA DANYCH

-

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb^dne dla realizacji postanowieh umowy, zawanej
w wyniku post^powania o udzielenie.zamowienia publicznego.
!• INFORMACJA W ZAKUFSIK Z.Al' rO.MA lA ZOWANKGO PODtJ.MOW ANJA DIX A Z.II

ORAZ PROFILOWi^IA
Pahstwa dane nie poshiz^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profilowania.

(imi^ i narwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

o zobowiazaniu do zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach,z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych,zobowi^je
si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktorej jest ochrona- obiektow Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia, w okresie realizacji zamowienia,a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy,
niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji umowy wylqcznie w celu
realizacji umowy.

miejscowosc, data

czytelnypodpis
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wzorinformacji, o kt6rej,mowa wart. 91 ust.3apzp

Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty'*
* w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2
1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i ustug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazuj?
ponizej:

a) nazw§ (rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa/swiadczenie b^dzie prowadzic
do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami
0 podatku od towarow i ustug:
b) wartosc towaru/ustugi, o ktorym mowa pod lit.a, bez kwoty podatku VAT, tj. cena
netto:

UWAGA!Zgodnie z art. 91 ust3a pzp, jezeii ziozono ofert^, ktorej wybor prowadziiby do powstania

u zanrtawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usfug,
zamawiajqqr w ceiu qceny takiej oferty doiicza do przedstawidnej w niej ceny podatek od towarow
i uslug, ktory miaiby obbwigzek rozHczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajpc ofertq,

informuje zamawiajqcego, czy wybor oferty bqdzie prowadzic do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwp (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub

swiadczenie bqdzie prowadzic dojego powstania, oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siq, iz obowiqzek doiiczania waiiosci podatku VAT ptaconego przez

Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy(wartosci netto)ciqzyna Zamawiajqcym w przypadku, np.:
- wewnqtrzwspoinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zaiqczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i uslug objgte
mechanizmem odwrocpnego obciqzenia (dot. teiefonow komorkowych, w. tym smartfonow) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <=10 kg, takich jak:iaptopy

i notebook!; komputerow kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wylqcznie
komputery przenosne, takiejak: tabiety, notebook!, iaptopy.

- importu uslug iub importu towarow, z ktorymi wiqze siq anaiogiczny obowiqzek doiiczenia przez
Zamawiaj^cegoprzyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Nr zamowienia:8/us/2019

wzor oswiadczenia,o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

[oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w post^powaniu]
Wykonawca:
Nazwa /Firma:

Adres:

OSWIADCZENIE

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w post^powaniu

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na uslug^ spoteczn^
o wartosci ponizej 750 000 exoro w przedmiocie ochrony obiektow Sl^skiego Oddzialu
Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ptowadzonego przez Narodowy Fundusz
Zdrowia Sl^ski Oddzial Wojewodzki, oswiadczam,co nast^puje:
I. OSWIADCZENIE DOTYCZiyCE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym dotycz^cym
Wykonawcy:

A. Oswiadczam,ze nie podlegam wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Prawo zamowien pubUcznych.

B. Oswiadczam, ze zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania

na podstawie art

ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majcicci ^stosowanie

podstawy nykluc^nia posrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy P^).
Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca,ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt
13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki s^ wystarczaj^ce
do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przestgpstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pienigzne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania
oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiedme dla
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przestgpstwom skarbowym.lub nieprawidlowemu post^powaniu
wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si?, jezeli wobec wykonawcy, b?d^cego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiega.nia si? o udzielenie zamowienia oraz
nie uplyn^l okre£ony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

Nr zamowienia:8/us/2019
wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
[oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkdw udziatu w postQpowaniu]
Z uwagi na przepis art. 24 ust8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstaw^ wykluczenia,
o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust.8 ustawy Prawo
zamowien publicznych, podj^iem nast^puj^ce srodki-naprawcze:

2)

a) Oswiadczam,iz spelniam warunek udzialu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego w pkt
V pkt 1 ppkt 2 Uta STWZ, tj. dotycz^cy posiadania uprawnien do prowadzenia dziaialnosci
zawodowej polegaj^cej na swiadczeniu uslug ochrony osob i mienia.

b) Oswiadczam, iz spelniam warunek udzialu w post^powaniu okre^ony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 Utb pkt 1 SIWZ,tj. dotycz^cy sytuacji ekonomicznej.

c) Oswiadczam, iz spelniam warunek udzialu w post^powaniu okre^ony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b pkt 2 SIWZ,tj. dotycz^cy sytuacji finansowej.

d) Oswiadczam, iz spelniam waruiiek udzialu w post^powaniu okreslony przez Zamawiajq,cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c pkt 1 SIWZ,tj. dotycz^cy zdolnosci technicznej.

e) Oswiadczam, iz spelniam warunek udzialu w post^powaniu okre^ony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lite pkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej.

II. OSWIADCZENIE

DOTyCZACR

PODMIOTU. NA

KTOREGO

SYTUACTI

LUB

ZDOLNOSCIACH POLEGA WYKONAWCA lart. 22a pzpl *

*jezeli dotyczy

Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego doswiadcZenia (zdolnosci
zawodowej), Wykonawcy mog^ polegac na zdokiosciach innych podmiotow, jesU podmioty te zrealizujq,
uslugi, do reaUzacji ktorych te zdolnosci s^y^magane.

Z uwagi na wyl^czenie z podwykonawstwa zakresu, o ktorym mowa w pkt III pkt 6 ppkt 3 STWZ,
Wykonawca nie moze polegac na zdolnosci zawodowej(doswiadczeniu) innego podmiotu lub podmiotow
(por. warunek zdolnosci zawodowej opisany w pkt V pkt 1 ppkt 2 ktc pkt 2 SIWZ). Wykonawca musi
samodzielnie wykazac spelnianie ww. wanmku udzialu w post^powaniu.

li^

Nr zamowienia:8/us/2019

wzor oswiadczenia,o ktotYtn mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

[oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udzlatu w post^powaniu]
a) Oswiadczatn, ze w celu wykazania speiniania warunku udziaiu w post^powaniu okreSonego przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b pkt 1 SIWZ polegam na sytuacji ekonomicznej
nast?puj^cego podmiotu lub podmiotow:
Lp.

Nazwa/fitma oraz

adres podmiotu

NIP/PESEL
/w zaleznosci od

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od

podmiotu/

podmiotu/

ZakteSj-w jaldm Wykoiiawca
powohije si? na sytuacj?
ekonomiczn^ podmiotu

Oswiadczam, ze w stostmku do ww. podmiotow, na ktorych sytuacj? ekonomiczn^
powoluj^ si? w niniejszym post?powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia z post?powania
o udzielenie zamowienia oraz, ze podmioty te spelniajq^ w zakresie, w jakim powoluj? si? na'ich
zasoby (sytuacj? ekonomiczn^),warunek udziaiu w post?powaniu.
b) Oswiadczam, ze w celu wykazania speiniania wamnku udziaiu w post?powaniu okreslonego przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 litb pkt 2 SIWZ polegam na sytuacji finansowej
nast?puj^cych podmiotow:
Lp.

Nazwa/fitma otaz
adtes podmiotu

PESEL

KRS/CEIDG
/w zaleznosci od

/w zaleznosci od

podmiotu/

REGON/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powohije si? na sytuacj?
finansow^ podmiotu

podmiotu/

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotow, na ktorych symacj? finansow^

powoluj? si? w niniejszym post?powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia z post?powania
o udzielenie zamowienia oraz, ze podmiotyr te spelniaj% w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich
zasoby (sytuacj? finansow^, warunek udziaiu w post?powaniu.

Nr zamowienia:8/us/2019

wzor oswiadczenia, o ktorym moWa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

[oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speinianiu warunkow udziatu w post^powaniu]

c) Oswiadczam, ze w celu wykazania speiniania warunku udzialu w post^powaniu okreslonego przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c pkt 1 SIWZ polegam na zdolnosci technicznej
nast^puj^qrch podmiotow:
Lp.

Nazwa/firma oraz
adtes podmiotu

PESEL

KRS/CEIDG
/w zaleznosd od

/w zaleznosd od

podmiotu/

REGON/

Zaktes, w jakim Wykonawca
powohije si? na zdolnosc
techniczn^ podmiotu

podmiotu/

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotow, na ktorych zdolnosc techniczn^
powoluj? si? w niniejszym post^powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia z post^powania
o udzielenie zamowienia oraz, ze podmioly te spelniaj% w zakresie, w jakim powoluj^ si? na ich
zasoby (zdolnosc techniczn^, warunek udzialu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data;

podpis

mgr iresa Uzdowska

- wzor oswiadczenia (grupa kapitatowa)

Nr zamowienia: 8/us/2019

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCIALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zama\viaj£(.cemu w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej(www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5
pzp-

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same) grupy kapitalowej z innym
Wykonawc^lub Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym post^powaniu.

Przez gfup^ kapitatew^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.798) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi?biorc6w, ktorzy
kontrolowani w sposdb bezposredni lub posrednt przez jednego przedsi^biorc^, w tym rowniez tego
przedsi^biorc^.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie internetowej www.nfzkatowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty w post^powaniu na ochron^ obiektow Sl^skiego
Oddzialu Wojewpdzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
I.

oswiadczam, iz

nie

nalezy

do

tej

samej

grupy

kapitalowej,

o

ktorej

mowa

ktorej

mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych.*
II. oswiadczam,

iz

nalezy

do

tej

samej

grupy

kapitalowej,

o

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamowien publicznych. *

*nalezy wskazac jednq^ z ppcji: I albp II

W przj^adku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze powi^zania z iimym Wykonawc^ nie prowadzq^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu,
o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

ijzc/oW»ka

WL

/

