Nr zain6wienia: 12/pn/2019

SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKQW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Robota budowlana polegaj^ca na przystosowaniu budynku delegatury
w Czfstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dia osob niepelnosprawnych

zaiqcznikami do niniejszej SIWZ sq:
1. formularz oferty
2. formularz opis przedmiotu zamdwienia
3. formularz opis r6wnowazno§ci
4. formularz wykaz robdt budowlanych
5. dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany autorstwa Visart W.Feodorow A. Hepek sp.j., 40-096 Katowice, ul. 3 Maja 18,
w tym:

- projekt wykonawczy bran;zy konstrukcja,
- projekt wykonawczy branza elektryczna,
- projekt wykonawczy aranzacji wn?trz- lady,
- projekt telewizji przemyslowej CCTV.
b) przedmiary rob6t;

6.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych(w skrbcie: STWiOR), w tym: '
- ST 00.00. Wymagania Og61ne - Roboty budowlane,
- ST 00 Wymagania ogblne - Instalacje elektryczne,
- ST-0 Wymagania ogdlne
- SST-1 Przygotowanie terenu pod budowf,
- SST-1.1 Przygotowanie placu budowy,

- SST-1.2 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki elementbw budowlanych,
- ST-2 Roboty budowlane

- SST-2.1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stall,
- SST-2.2 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji;

7.

decyzja Prezydenta Miasta Cz^stochowy nr 860 z dnia 16,08.2018 r. - pozwolenie na budow?
w zakresie:

- rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w Cz^stochowie o szyb windy od strony zachodniej (...),
- przebudowa ww. budynku w celu przystosowania dla obshigi osdb niepelnosprawnych,

8.

decyzja Prezydenta Miasta Cz^stochowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 80 z dnia
14.05.2018,

9.

opinia geotechniczna (kwiecieh 2018)z dokumentacj^ badah podloza gruntowego dla potrzeb wykonania

szybu windy (...),
10. wzor umowy wraz z zal^cznikami:

- zal^cznik ru 3 - Umowa o zachowaniu pouftiosci wraz z wzorem oswiadczenia;

- zal^cznik nr 4 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufiiosci
11. wz6r informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
12. wzor oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
13. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa

14. tekst rozporz^dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867)
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I. Nazwa (firmat oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddziat Wojewddzki w Katowicaeh, ul. Kossutha 13, 40-844, Katowice;

e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.p]. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.
II. Trvb udzielenia zamdwienia

Postppowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz,U. z2018, poz. 1986.ze zm.).
Numer post^powania

, Postfpowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczdne Jest numerem I2/pn/2019. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ o powplywanie si? na ww. numer.
Rodzaj zamdwienia: robota budowlana.
Terminologia

Ilekroc w niniejszej „SpecyfikacJi Istomych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takZe „SIWZ" mowa jest o "pzp"
lub „ustawie", nalezy przez to rozumiec uStaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych. Ilekroc
w SIWZ jest mowa o „rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw" lub „rozporz4dzeniu", nale^ przez to rozumied
rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze z^dac
zamawiaj^cy od'wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. z 2016, poz.1126 ze zm.). Ilekroc
w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiaj^cym", nale^ przez to rozumiec Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego

Funduszu Zdrowia (zwany rdwniez SOW NFZ lub ^l^skim OW NFZ). Ilekroc w SIWZ mowa jest o „dniach"
naleiy przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 i nn. k.c. Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach
robdczych" nalezy przez to rozumied dni od poniedziaiku do pi^tku za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni
ustawowo wolnych od pracy.
III. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana pplegaj^ca na przystosowaniu budynku delegatury
w Cz?stochowie przy ul. Czartpryskiego 28 dla osdb niepelnosprawnych, zgodnie z zasadami okre^lonymi w SIWZ,
Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien ("CPVl:

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stall
CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryd dachowych
CPV 44212310-5 Rusztowania

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
CPV 45410000-4 Tynkowanie

- CPV 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podldg
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 32240000-7 Kamery telewizyjne
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
-CPV 45314320-0 Instalacja okablowania komputerowego
CPV 39130000-2 Meble biurowe
CPV 45313100-5 Instalowanie wind

Przedmiot zamdwienia obeimuie swvm zakresem:

- rozbudow? budynku Delegatury Sl^skiego OW NFZ w Cz?stochowie o szyb windy od strpny zachodniej (...);
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- przebudow? ww. budynku w celu przystosowania dla obshigi os6b niepelnosprawnych, w tym wykonanie nowych
stanowisk obshigi interesariusza wyposaiionych w nowe lady biurowe, instalacje elektryczne, instalacje
komputerowe, o^wietlenie, system telewizji przemystowej CCTV.
Na opis przedmiotu zamdwienia sklada sie:

1) formularz opis przedmiotu zamdwienia;

2) dokumentacja projektowa (projekty oraz przedmiary)zai^czona do SIWZ;
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, w skrdcie: STWiOR,zat^czone do SIWZ;
4) decyzje, w tym pozwolenie na budowf, oraz opinia zal^czone do SIWZ.
Opis przedmiotu zamdwienia okre^la standardy jako^ciowe, o ktdrych mowa w art.91 ust.2a pzp.
Opis przedmiotu zamdwienia uwzgl^dnia przeznaczenie dla osdb niepetnosprawnych oraz wszystkich
u:^tkownikdw (pracownikdw),zgodnie z art. 29 ust.5 pzp.
Uwaga!

•W formularzu opis przedmiotu zamdwienia jako treSd oferty Wykonawca winien podad nazwf producenta
oferowanego dzwigu osobowego oraz nazwf producenta systemu telewizji przemyslowej CCTV.

•W przypadku rdznic merytorycznych pomi^dzy treSci^ dokumentacji projektowej b^di; STWiOR, a tresci^
pozostalej cz?^ci SIWZ, pierwszedstwo majq zapisy pozostalej cz^^ci SIWZ.

•W przypadku w^tpliwo^ci, dla celdw interpretacji b^d^ mialy pierwszedstwo dokmnenty zgodnie z nast^puj^c^
kolejno^ci^:
a) wzdr umowy(umowa),

b) dokumenty wymienione w §1 ust.4 pkt 4 -pkt 6 wzoru umowy (decyzje Prezydenta Miasta Cz^stochowa
oraz opinia geotechniczna),
c) dokumentacja projektowa,
d) STWiOR.

•Wykonawca winien niezwiocznie zglosid Zamawiaj^cemu w trybie art. 38 pzp wszelkie w^tpliwo^ci odnosz^ce si?
do opisu przedmiotu zamdwienia, w tym do dokumentacji projektowej i STWiOR, w szczegdlno^ci wszelkie
dostrzezone bl?dy, wewn?trzne sprzecznoSci, niezgodno^ci, czy niekonsekwencje.
•W przypadku jakichkolwiek pytad b^di; w^tpIiwo§ci, Wykonawca winien na podstawie art.38 ust.l ustawy Prawo
zamdwied publicznych zwrdcid si? do Zamawiaj^cego z wnioskiem o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy
udzieli wyjaSnied zgodnie z procedure okreslon^ w przepisach cyt. ustawy.
•Informuje si?, iz budynek przy ul. Czartoryskiego 28 w Cz?stochowie jest ogdlnodost?pny dla petentdw.

Uwaga! Autorzy dokumentacji projektowej oraz STWiOR nie s^ upowaznieni do udzielania jakichkolwiek
informacji Wykonawcom.

2. Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okre^lonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik
do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy.
Niniejsza SIWZ we wzorze umowy okreSla takze:

a) wymagania dotycz^ce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s^ roboty budowlane, ktdrych
niespehiienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrzeied lub sprzeciwu.
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b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem
dostawy lub ushigi, ktdre, z uwagi na
warto^d lub przedmiot tych dostaw lub ushig, nie podlegaj^ obowi^kowi przedkladania Zamawiaj^cemu.
Wz6r umowy okre^la zasady zawierania umow o podwykonawstwo zardwno w przedmiocie robdt budowlanych,jak
i w przedmiocie dostaw i ushig.

Obowi^zek przedkladania umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s^ dostawy lub ushigi nie dotyczy
um6w 0 podwykonawstwo o warto^ci mniejszej nit 0,5% warto^ci umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy
okre^lonego w §7 ust.l umowy - ceny oferty). Wyl^czenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy
umdw 0 podwykonawstwo o warto^ci wi?kszej niz 50.000,00 zlotych (brutto).
3. Rozwiazania rdwnowame.

Zgodnie z art.30 ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry powohije si? na rozwi^ania rdwnowaime opisywanym przez
Zamawiaj^cego, jest obowi^any wykazad, ze oferowany przez niego przedmiot zamdwienia spelnia wymagania
okre^lone przez Zamawiaj^cego.

Zgodnie z art.30 ust.4 pzp, rdwniei; w zakresie norm,jakimi opisano przedmiot zamdwienia, dopuszczone zostaj^
rozwi^ania rdwnowaine opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysz^ wyrazy „lub rdwnowatoe".
Spelnienie warunku rdwnowaZno^ci Wykonawca zobowi^zany jest wykazad na wypebiionym, podpisanym
i zal^czonym do oferty formularzu opis rdwnowazino^ci. Formularz opis rdwhowamo^ci naleiy wypelnid przy
uwzgl?dnieniu wskazdwek zawartych w niniejszej SIWZ, a takZe w tre^ci samego formularza.
Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwo^d zaoferowania rozwi^zan (norm) rdwnowa^ych w odniesieniu do opisanych
w SIWZ,tj. w dokumentacji projektowej b^dz w STWiOR.
Wykonawca, ktdry powohije si? na rozwi^ania rdwnowazne opisywanym przez Zamawiaj^cego,jest obowi^zany
wykazad, ie oferowana przez niego robota budowlana spelnia wymagania okreSlone przez Zamawiaj^cego.
W tym celu Wykonawca winien wypelnid i zal^czyd do formularza oferty formularz opis rdwnowaznoSci.
Wykonawca wypelniaj^c formularz opis rdwnowaimoSci winien:
a) wskazad nazw? normy/norm - rozwi^ania rdwnowa&iego oraz

b) podad opis oferowanego rozwiazania rdwnowainego w odniesieniu do normy wskazanej w SIWZ.

Opis oferowanego rozwi^ania rdwnowazmego winien wykazad (udowodnid) rdwnowazno^d rozwiazania, ktdre
winno byd na poziomie nie gorszym nii; normy wskazane w SIWZ.

Uwaga: Tam, gdzie w SIWZ pojawia si? odniesienie do konkretnej normy, przyjmuje si?, ii odniesieniu takiemu
towarzysz^ wyrazy „lub rdwnowa^e"- dopuszcza si? rozwi^ania rdwnowame opisanym w SIWZ.

Formularz opis rdwnowa^oSci nale^ wypelnid i podpisad w przypadku oferowania rozwi^ah rdwnowaimych.
Niewypelnienie b^dz niezal^czenie do oferty formularza opis rdwnowaino^ci oznacza, it Wykonawca oferuje
normy (rozwiazania)zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

Uwaea: Wskazanie w formularzu opis przedmiotu zamdwienia na system Hybryd H-300 C dotyczy systemu
istniej^cego i funkcjonuj^cego w budynku delegatury w Cz?stochowie. Podobnie uiycie nazwy systemu

monitoringu wizyjnego VDG Sense dotyczy systemu istniej^cego i fimkcjonuj^cego w budynku l§l§skiego OW NFZ
przy ul. Kossutha 13 w Katowicach. U:^e nazwy nie stanowi^ zatem elementu opisania przedmiotu zamdwienia
przez wskazanie znakdw towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrddla lub szczegdlnego procesu. Opis
przedmiotu zamdwienia nie narusza art. 29 ust.3 pzp.

4. Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o prace tart. 29 ust.3a nzp)

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisie przedmiotu zamdwienia na uslugi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawcf lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac^ osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1040, zpdzn. zm.).
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Przez czynnoSci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie si?
wszystkie czynno^ci fizyczne w ramach robdt ogdlnobudowlanych i instalacyjno - elektrycznych opisanych
w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robdt, oraz w STWiOR, wykonywane bezpo^rednio przez
pracownikdw fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania
robdt budowlanych (uslug) obj?tych przedmiotem zamdwienia, z wyi^czeniem czynnoSci polegaj^cych na dostawie
oraz transporcie (kierowcy).
Powyzszy wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy czynno^ci
wykonywanych przez kierownika budowy (tj. w ramach uprawnieh budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno^ci konstrukcyjno - budowlanej), kierownika robdt b^di inne osoby pebii^ce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym przez
osob? z uprawnieniami budowlanymi w specjalno^ci instalacyjnej wzakresie sieci, instalacji i luz^dzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych, a takze nie obejmuje przypadkdw wykonywania ^wiadczenia osobi^cie przez
przedsi?biorc? prowadz^cego dzialalno^d gospodarcz^.
Wymdg zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktdrym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwieh
publicznych, dotyczy czynnoSci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy na roboty budowlane,
nie za^ w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.
Zeodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a pzp. wskazuie sie:
1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp:
najpdzniej w dniu zawarcia mnowy Wykonawca lub podwykonawca (w zalez;no^ci od tego, czy dana osoba
zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlo2y Zamawiaj^cemu (jednej z osdb wskazanych
w umowie) oSwiadczenie, ii osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamdwienia(umowy) czynno^ci, co do

ktdrych przedmiotowa SIWZ(umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?d^ zatrudnione na
podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji imiowy.
Kompleme o^wiadczenie winno zawierac rdwniez wykaz osdb (imi? i nazwisko) zatrudnionych na podstawie
umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynno^ci(zakres obowi^zkdw pracownika)
oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy o prac?.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osdb zardwno pod k^tem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem mozliwo§ci realizacji
umowy z udzialem osdb w liczbie wynikaj^cej z wykazu.
Niezlozenie kompletnego o^wiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub podwykonawc?)
uprawnia Zamawiaj^cego do rozwi^zania umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysoko^ci
okre^lonej w §12 ust.l lit.a umowy, je^eli Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego
terminu, nie zlo2yl wymaganego kompletnego o^wiadczenia.
2) Uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spebiiania przez Wykonawc? lub podwykonawc? wymagafi,
o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli
spehiiania przez Wykonawc? lub podwykonawc? wymagah, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp,
dokumentowanych za pomoc^ o^wiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:
a) mo^iliwo^d z^dania po^wiadczonej za zgodno^d z oryginalem kopii umowy o prac? zatrudnionego
pracownika;
b) moiliwo^d z^dania inhych dokumehtdw, np. dokumentdw potwierdzaj^cych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
z informacj^ o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci za^wiadczenia wla^ciwego oddziahi ZUS lub
dowoddw potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczeh;
- zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezb?dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prac?, w szczegdlno^ci imi? i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy o prac?, rodzaj umowy
o prac? oraz zakres obowi'^kdw pracownika.
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c) mozliwo^d zwr6cenia si? do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzi?cia w^tpliwo^ci co do sposobu zatradnienia.
Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlo;^ Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie Zamawiaj^cego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? os6b wykonuj^cych w trakcie realizacji umowy czynno^ci,
CO do ktdrych przedmiotowa SIWZ(umowa)wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.
3) Sankcje z tytulu niespeinienia wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.Sa pzp: opisane we wzorze umowy
okoliczno^ci rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezlozenia w terminie kompletnego
o^wiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1; obowi^zek zaplaty kary lunownej za kaiidy dzien niezatrudniania
w oparciu o umow? o prac? osoby wykonuj^cej czynno^ci, co do ktdrych SIWZ(umowa) wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy oraz obowi^zek zaplaty kary umownej za kazdy
dzien opdmienia w przedlo^eniu w terminie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2 lit. a lub lit. b.
4) Rodzaj czynno^ci niezbfdnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotycz^ wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? os6b wykonuj^cych czynno§ci w trakcie
realizacji zamdwienia okre^lono powyiej(pkt III.4)
5. Warunki gwarancii i rekoimi za wadv:

Wykonawca winien udzielid gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu zamdwienia, tj. na wykonane roboty
budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materialy i urz^dzenia(w tym d^ig osobowy, system
telewizji przemyslowej CCTV), a tak2:e na pozostale elementy zamdwienia, ktdre mo^a obj^d gwarancji lub
r?kojmi^ za wady(w tym meble), na warunkach okre§lonych we wzorze umowy.
Wykonawca winien udzielid na przedmiot zamdwienia 60-miesi?cznej gwarancji i r?kojmi za wady, za wyj^tkiem
systemu telewizji przemyslowej CCTV,na ktdry Wykonawca winien udzielid 36-miesi?cznej gwarancji i r?kojmi za
wady.
Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokohi odbioru robdt budowlanych,
kodczy za§ wraz z uplywem odpowiednio 36 albo 60 miesi?cy licz^c od dnia podpisania protokohi kohcowego.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowi^zany b?dzie do wykonywania przegl^ddw konserwacyjnych

zainstalowanego dzwigu osobowego oraz zainstalowanego systemu telewizji przemyslowej CCTV na warunkach
okre^lonych we wzorze umowy.

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ byd sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane b?d4 postanowieniami
umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych mog^ byd korzystniejsze
od okre^lonych w umowie.

6. Waninki platno^ci: warunki platno^ci zostaly okre^lone we wzorze umowy.
7. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza moi;liwoSci skladania ofert cz?^ciowych. Wykonawca sklada jedn^ ofert? na calo^d
zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mo^liwo^ci skladania ofert wariantowych.
3) Zamawiaj^cy nie przewiduje moiiliwoSci udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
4) J?zyk post?powania.

WyjaSnia si?, iz zgodnie z zasad§ wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwied publicznych wigze si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktdra formuhije zasad? uiywania j?zyka
polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku
polskim w art. 11 stanowi, i± art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen
pochodzenia towardw i uslug, norm wprowadzanych w j?zyku oryginalu zgodnie z przepisami o normalizacji.
5
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8. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.1 pzp Wykonawca moze powierzvc wykonanie cz?sci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp ^ada wskazania przez Wvkonawce cz^sci zamowienia. ktdrych
wykonanie Wykonawca zaniierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm
podwvkonawcdw ("patrz: formularz oferty).
3) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktdre maj^ bye wykonane
w miejscu podlegaj^cym bezpoSredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy t^da, aby przed
przyst^pieniem do wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile
juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaangai:owanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,
ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyd realizacj? robdt budowlanych.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jeieli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si^ na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 pzp, w celu wykazania spelniania
warunku udziaiu w post?powaniu (warunku dot. zdolnosci zawodowej - posiadanie wymaganego

do^wiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazad Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunek w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.
Uwaga;

stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nalezy rozumiec umow? w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, ktorej przedmiotem
uslugi, dostawy lub roboty budowlane .stanowlace czeiSd zamdwienia piiblicznegn. zawartq
mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^ a innym podmiotem (podwykonawcy), a w przypadku zamdwien
publicznych na roboty budowlane takze mi?dzy podwykonawcy a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi
podwykonawcami.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: robota budowlana winna zostad wykonana w terminie do 90 dni liczyc od dnia
przekazania Wykonawcy frontu robdt, co winien potwierdzic protokdl odbioru robdt budowlanych.

Zamawiajycy przekaze Wykonawcy front robdt w terminie do 3 dni roboczych liczyc od dnia zawarcia umowy, po
dopelnieniu formalno^ci wymaganych obowiyzujycym prawem, a wynikajycych z decyzji Prezydenta Miasta
Cz?stochowa nr 860 z dnia 16.08.2018 r. o pozwoleniu na budow?. Przekazanie frontu robdt wiimo zostad
potwierdzone przez Strony protokolem przekazania frontu robdt.

W terminie do 3 dni roboczych liczyc od dnia zawarcia umowy Strony uzgodniy harmonogram realizacji robdt
budowlanych. Harmonogram ten w toku realizacji umowy mo2;e podlegad zmianom, uzgadnianym stosownie do
biezycych potrzeb przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajycego wskazanych w umowie.
W terminie do 3 dni roboczych liczyc od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowiyzany jest przedstawid
Zamawiajycemu dokument potwierdzajycy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okreslonych we
wzorze umowy.

Kwesti? termindw i zasad wykonania przedmiotu zamdwienia szczegdlowo opisuje wzdr umowy
2. Miejsce realizacji zamdwienia: budynek delegatury Slyskiego OW NFZ w Cz?stochowie przy ul. Czartoryskiego
28(budynek stanowi wlasnosd NFZ).
V. Warunki udziaiu w postenowaniu

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

2) spelniajy warunki udziaiu w post?powaniu, o ile zostaly one okreSlone przez Zamawiajycego w ogloszeniu
o zamdwieniu.
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Ad.l) Art. 22 ust.l pkt 1 pzp - niepodleganie wvkluczeniu.
W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzid podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-pkt
23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ o^wiadczenie o niepodleganiu
wykluczenia, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, za^ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniez o^wiadczenie wskazaiie
w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczenia na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, mote przedstawid
dowody na to, te podj^te przez niego ^rodki s^ wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelno§ci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrz^dzonej przest^pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duczynienie
pieni^me za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami ^cigania oraz podj?cie konkretnych ^rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,
b?d^cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplyn^l okreSlony w tym wyroku okres obowi^wania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
»Wykonawca, kt6ry powohije 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 udzialu
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w odwiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).
» Zamawiaj^cy moze wykluczyd Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku Wykonawcdw wspdbie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia warunek niepodlegania
wykluczenia, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kaidy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia.
Ad.2) Art. 22 ust.1 pkt 2 pzp - spelnianie warunku udzialu w postepowaniu okre^lonego przez
Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamdwienia oraz ninieiszei SIWZ.

Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w.postepowaniu dotvczacv zdolno^ci zawodowei

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu dotycz^cego zdolno^ci zawodowej (posiadania
wymaganego do^wiadczenia), a opisanego poni^ej, Wykonawca sklada o^wiadczenie o spelnianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lita i
b SIWZ.

Wykonawca winien spelnid warunek dotycz^cy zdolno^ci zawodowej (do^wiadczenia) polegaj^cy na nalezytym
wykonaniu nie wczebiej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a Jez:eli okres

prowadzenia dzialabo^ci jest krdtszy - w tym okresie, przynajmniej'I (jednej) roboty budowlanej (zakonczonej),
0 wartosci co najmniej 100.000,00 zlbrutto, zdefmiowanej ponizej.

Przez robot? budowlanq (zakonczonq) nale^ rozumied robot? ogdinobudowianq (zakonczon^), ktdra polegala
na przyklad na wykonaniu lub odbudowie lub rozbudowie, czy nadbudowie budynku, czy tez na remoncie lub
przebudowie budynku.

Wykaz wykonanych robdt budowlanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz robdt budowlanych wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaly

Vb
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wykonane, z zat^czeniem dowod6w okre^laj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane naleiycie,
w szczegbboSci informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukobczone, przy czym dowodami, o ktbrych mowa, referencje b^dz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktbrego roboty budowlane byly wykonywane, a jei:eli z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskab tych dokumentbw - inne dokumenty.
Uwaga!

♦Podaj^c w formularzu wykaz robbt budowlanych rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca wskazuje przedmiot
roboty budowlanej zgodny ze zdefmibwanym powyzej.
♦Podaj^c w formularzu wykaz robbt budowlanych wartosd, Wykonawca wpisuje kwot? brutto w zlotych
za wykonan^ robots budowlan^.
♦ Podaj^c w formularzu wykaz robbt budowlanych datf wykonania, Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c i rok
wykonania (zakohczenia) roboty budowlanej.
♦Podaj^c w formularzu wykaz robbt budowlanych miejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres wykonania
roboty budowlanej.

♦Podaj^c w formularzu wykaz robbt budowlanych podmiot, na rzecz ktbrego robota zostaia wykonana,
Wykonawca podaje nazw? lub firm? oraz adres lub siedzib? tego podmiotu.

♦ Jezeii zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zambwien bylby szerszy (np. obejmowalby
iimy rodzaj zambwienia b^di irme roboty budowlane), Wykonawca winien wyodr?bnib i podab dane dotycz^ce
jedynie wykonanej roboty budowlanej zdefmiowanej powyzej. W przvpadku podawania warto^ci Wykonawca
winien wpisac zarbwno kwote stanowiaca warto^b calego zambwienia. iak i warto^b samel roboty budowlane!
zdefiniowanei powvz:ei.

♦ Wykonanie kaidej wykazanej roboty budowlanej (przynajmniej 1) musi zostab po^wiadczone dowodem.
Wykonawca przedstawia zatem wykaz robbt budowlanych z zal^czeniem dowodbw okreSlaj^cych, te roboty
budowlane zostaly wykonane naleiycie, w szczegblnoSci informacji o tym, ±e roboty zostaly wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowianego i prawidlowo ukohczone.

2. W przypadku Wykonawcbw wspbtaie ubiegaj^cych si? o udzielenie zambwienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktbrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnib kazdy
z Wykonawcbw wspblnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zambwienia;
b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktbrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, winien spelnib
samodzielnie przynajnmiej jeden z Wykonawcbw wspblnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zambwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcbw powinien posiadab wymagane doSwiadczenie (brak mozliwo^ci
sumowania zdolno^ci zawodowej - do^wiadczenia).
3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktbrym: Wykonawca maze w celu potwierckenia spelniania warunkow

udzialu w post^powaniu, w stosownych sytmcjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub Jego czfsci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej 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 ktbrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,
wyst^pi wyi^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktbry polega na zasobach innego podmiotu/bw, udowodni Zamawiaj^cemu, ie realizuj^c
zambwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/bw, w szczegblno^ci przedstawiaj^c
zobowi^zanie tego podmiotu/bw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobbw na potrzeby realizacji
zambwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, z;e udost?pniane Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zasoby, pozwalaj^ na
wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udzialu w post?powaniu oraz
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3) Zamawiaj^cy zbada, is nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ust.l pkt 13-22 pzp.

Uwaga! W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu/6w, Wykonawca wskazuje ten fakt w formularzu
oferty.

W cell! oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zdolno^ciach (zasobach) innych podmiotdw na zasadach okre^lonych
w art. 22a pzp, b^dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo^liwiaj^cym nalezyte wykonanie
zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dost^p do ich zasobdw, Zamawiaj^cy z:^da wskazania w szczeg61no§ci:
a)
b)

podmiotu, ktdry udost^pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
zakresu dost§pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

c)

sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawcy przy wykonywaniu zamdwienia

d)

publicznego;
zakresu i okresu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

e)

czy podmiot, na zdolno^ciach ktdrego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku udziahi
w post^powaniu dotycz^cego do^wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktdrych wskazane zdoboSci
dotycz^.

Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit.a-e, winnv znalezd sie w zobowi^aniu podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.
Znhnwiazanie Dodmiotu. o ktdrvm mowa wvzei. Wykonawca zalacza do ofertv.

Uwaga!

Zgp.^ie.z.^....22a.ust.4.pzpj_.w pdnjesAenitt.do wanmlm.dptyjcz^cegp.dgiwiadczem

Wykpnayycy.mpg^_ pplegad na.zdplno.^ciach .irmych..ppdrn.iptdWj.je^li.ppdmiply.te.zreah^j.^. rpbpty.budowlane
lub ushigi, dojealizacji.ktdrych te.zdplnp|.ci.sa.y^.magane.,

Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, je^:eli zdolno§ci zawodowe podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie
potwierdzaja spebiienia przez Wykonawc? warunku udziahi w post?powaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego:
a)

zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiazal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?^ci zamdwienia, jeisli wykaie zdolno^ci
zawodowe, o ktdrych mowa w art. 22a ust.l pzp.
VA. Podstawy wykluczenia. o ktdrych mowa w art. 24 ust.5 pzp

Zamawiajacy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.
VI. Wykaz o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzaiacych spetnianie warunkdw udzialu w postenowaniu oraz
brak nodstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1) aktualne na dzien skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp,
tj. ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spehiia warunek udziahi w post?powaniu w zakresie
dotycz^cym zdolnoSci zawodowej(posiadanie wymaganego doSwiadczenia).
Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spebiia warunek udziahi w post?powaniu.
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Uwaga! Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiot6w, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelnlania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, waninku udziahi
w post?powamu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa powyzej(per. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).

Wzdr oiwiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.I pkt I pzp, zal^czono do SIWZ.

2) zobowi^zanie innego podmiotu/dw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia (jei;eli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej innego jjodmiotu/dw - patrz pkt V pkt
3 SIWZ).

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-katowice.pn
informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przeka^e Zamawiaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy

o przynalezno^ci albo braku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt
23 pzp.

W przypadku przynaleimosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zlotyt wraz z o^wiadczeniem
dokumenty b^di informacje potwierdzajqce, ie powi^zania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamdwienia.
Por. art. 24 ust.11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw (...).
Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.
3. Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc?, ktdrego oferta zostala najwyzej oceniona,
do zlotenia w wvznaczonvm. nie krdtszvm niz 5 dni. terminie aktualnych na dzien zloiienia nast?puj^cych
dokumentdw:

a)

b)

wykaz robdt budowlanych (formularz wykaz robot budowlanych) wykonanych nie wcze^niej nii w okresie
ostatnich pi?ciu (5) lat przed uplywem terminu skladania ofert - a je^eii okres prowadzenia dzialalno^ci jest
krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto^ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na
rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane (roboty budowiane zgodne z wymogami opisanymi w pkt V pkt 1
ppkt 2 SIWZ),z zal^czeniem
dowoddw okre^laj^cych, czy te roboty budowiane zostaly wykonane nale^cie, w szczegdlno^ci informacji
o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone,
przy czym dowodami, o ktdrych mowa, s^ referencje b^di inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktdrego roboty budowiane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentdw - inne dokumenty.

4. W przypadku wspdlneeo ubieeania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw:
1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kaiidy z Wykonawcdw wspdtaie

ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. O^wiadczenie to winno potwierdzid spelnianie warunku udziahi
w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym ka^dy z Wykonawcdw wykazuje
2)

spelnianie warunkdw udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada ka±dy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?
0 udzielenie zamdwienia;

3)

dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a i lit.b SIWZ, winny potwierdzid spelnianie warunku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spelnid samodzielnie przynajmniej jeden
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich
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Wykonawc6w powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak mozliwo^ci sumowania zdolno^ci
zawodowej - do^wiadczenia).
5. Forma o^wiadczen i dokumentdw.

UWAGA! W niniejszym postfpowaniu zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego nie zostaia dopuszczona moziliwoSd
skladania dokumentdw iub o^wiadczeri, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moie i^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w postfpowaniu o udzielenie
zamdwienia(Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej.
Zamawiaj^cy nie dopu^cil rdwniez mozliwo^ci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uiyciu ^rodkdw
komunikacji elektronicznej w sposdb okre^lony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamdwieA publicznych. Komunikacja z Wykonawcami- patrz pkt VII SIWZ.
W post^powaniu niniejszym, w ktdrym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona moiiliwo^d
skladania dokumentdw Iub o§wiadczen, o ktdrych mowa w ww. rozporz^dzeniu, przy uzyciu ^rodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporz^dzenia w brzmieniu nadanym rozporz^dzeniem Ministra
Przedsi?biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzaj6w
dokument6w,jakich (...)/Dz.U.2018,poz. 1993/, ztym z:e:
1) dokumenty lub o^wiadczenia, o ktdiych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane s§
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno^d z oryginalem,
2) po^wiadczenie za zgodno^d z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o^wiadczenia,
sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnor?cznym podpisem.

»Pelnomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie notarialnie po^wiadczonego odpisu.
UWAGA! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia musz^ zal^czyd do oferty

pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania
ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B
SIWZ dla pelnomocnictw.

»Po^wiadczenia za zgodno^d z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnoSciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? 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 i^dad przedstawienia oryginalu lub notariataie poswiadczonej kopii dokumentdw lub
oSwiadczed, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, wyl^cznie wtedy, gdy zlo^iona kopia jest nieczytelna lub budzi
w^tpliwoSci CO do jej prawdziwoSci.
»Zgodnie z §16 rozporz^dzenia w sprawie rodzajdw dokumentdw, dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny
byd skladane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.
6. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 nzp.

Jezeli Wykonawca nie zloiyl oSwiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oSwiadczed lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych
do przeprowadzenia post?powania, oSwiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawieraj^ bl?dy lub budz^
wskazane przez Zamawiaj^cego w^tpliwoSci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlo^enia, uzupelnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaSnied w terminie przez siebie wskazanjmi, chyba is mimo ich zloi:enia, uzupelnienia lub
11
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poprawienia lub udzielenia wyja^nien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaaiienie
post^powania.

Jezeli Wykonawca nie z}o2yl wymaganych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich ziozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zioienia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewainienie post?powania.

Zamawiaj^cy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ziozenia wyja^nien dotycz^cych o^wiadczeb
lub dokumentow, o ktdrych mowa w art. 25 ust.1 pzp.
7. Art. 26 ust.6 pzp,

Wykonawca nie jest obowi^any do ziozenia o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznoSci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp,jezeli Zamawiaj^cy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moze je uzyskad za pomoc^ bezplatnych i og61nodost?pnych baz danych, w szczegdlno^ci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne(Dz. U.z 2014 r. poz. 1114 oraz z2016 r. poz. 352).
Zapisy pkt VI ppkt 5-7 SIWZ nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentdw/oswiadczeh -wymaganych
w niniejszym postfpowaniu.

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym post^powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast^pnie zbadad, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostata oceniona jakd najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek
udzialu w postfpowaniu.

» Jeieli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia lunowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktdry zlozyl ofert? najwyiej ocenion^
spo^rOd pozostalych ofert.
VIL

Informacia o snosobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz przekazvwania
ojwiadczen lub dokumentOw. Osobv unrawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za po^rednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi^cie, za po^rednictwem poslanca, faksu
lub przy U2yciu ^rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ^wiadczeniu
ushig drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, iz oferta winna zostad zloZona pod
rygorem niewa^o^ci w formie pisemnej, pelnomocnictwo winno zostad zloione z zachowaniem formy okre^lonej
w pkt X lit. B SIWZ (rdwniez w przypadku jego zlo^:enia w wyniku wezwania, o ktOiym mowa w art. 26 ust.3a
pzp), za^ o^wiadczenia i dokumenty, o ktOrych mowa w rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajOw dokumentOw, jakich mo2;e i^daO zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamOwienia (rOwnieZ 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?biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajOw
dokumentOw,jakich (...)(Dz.U.2018, poz. 1993).

Uwzgl?dniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamOwien publicznych oraz
niektOrych innych ustaw (Dz.U.2016.1020).
Patrz rOwnieZ pkt VI pkt 5 SIWZ.
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2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o kt6rym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przeslane
przy U2yciu §rodk6w komunikacji elektrdnicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ^wiadczeniu ushig
drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), b^dz faksem, b^dz za po^rednictwem poslanca.
3. Jewell Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
po^rednictwem faksu lub przy uzyciu 5rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o ^wiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^ (tj. poczt^ elektroniczn^ e-mail), ka^ida ze stron na i^danie drugiej
strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W korespondencji kierowanej do Zarnawiaj^cego, Wykonawca winien poshigiwad si? numerem zamOwienia
okreSlonym w SIWZ.
5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny byd

skladane na adres: l^l^ski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.
6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczt^ elektroniczn^
winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@.nfz-katowice.pl: przekazywane faksem winny byd
kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca mo:^e zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nien
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^any udzielid wyja^nien
niezwlocznie, jednak nie pO^iej ni± na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jeieli wartoSd zam6wienia
jest mniejsza niz kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,
ie wniosek o wyjaSnienie tre^ci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pOzniej niz do konca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jei:eli wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktOrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nieA, Zamawiaj^cy
mo^e udzielid wyja^nied albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.
Przedhjzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktOrym mowa w art. 38 ust.l
pzp.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moite przed uplywem terminu skladania ofert zmienid treSd SIWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania WykonawcOw.
10.Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp,jezeli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. Osob^ uprawnion^ ze strony Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:
Mariusz Partyka, Dzial Inwestycji i ZamOwien Publicznych,
adres e-mail: zamowieniapubliczne@jifz-katowice.pl.

VIIL

Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy ^^da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokoSci:
10.000,00 zlotych (slownie: dziesifd tysl?cy 00/100 zlotych).
2. Wykonawca moie wnie^d wadium w jednej lub kilku nast?puj^cych formach:
1) pieni^dzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnoSciowo-kredytowej, z tym,
ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?toym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poniiej:
BGK o/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^ch 1, 40-043 Katowice.
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4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej ait pieni^ina, Wykonawca obowi^zany jest zio^yd dokument
- wadium w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie moze warunkowad i^lacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadno^ci z^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl^dniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa^o^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si§ wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b^dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

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

Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie ^l^skiego OW NFZ, b^dz wnlvw ^rodkdw
pieni?znych na podany wy:^ej rachunek bankowy, przed unlvwem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ.Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.
6. Zamawiaj^cy zobowi^any Jest odrzucid ofert?, jeteli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposdb nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).
IX.

Termin zwiazania oferta

1. Termin zwi^ania ofert^ wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu
skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moie przedhuyd termin zwi^ania ofert^, z tym
ie Zamawiaj^cy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi^ania ofert^, zwrdcid si? do
Wykonawcdw o wyra&nie zgody na przedluSienie tego terminu o oznaczony okres, nie dlui:szy jednak niz 60 dni.
3. Odmowa wyraiienia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedhizenie terminu zwiazania ofert^ Jest dopuszczalne tylko z Jednoczesnym przedluzeniem okresu wa^o^ci
wadium albo, Jezeli nie Jest to moi;liwe, z wniesieniem nowego wadium na przedteony okres zwi^ania ofert^.
Jeteli przedhizenie terminu zwiazania ofert^ dokonywane Jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^ek
wniesienia nowego wadium lub Jego przedhizenia dotyczy Jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana Jako
najkorzystniejsza.
X.

Qpis sposobu przygotowvwania ofertv

A. ZamawiaJ^cy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzordw o^wiadczeA) w sposdb trwaly poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy Jakakolwiek cz?§e
formularza lub caly formularz nie dotyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisad. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazalo si? zbyt male, ZamawiaJ^cy prosi o wykonanie kserokopii

danego formularza w potrzebnej ilo^ci egzemplarzy oraz wypelnienie, wg potrzeb i podpisanie. Wszelkie
dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy - informacje nalezy umie§cid w zal^czniku do danego formularza,
sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony Jest o przygotowanie i zloZenie oferty z wykorzystaniem
wzordw formularzy oraz innych zal^cznikdw skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania
formularzy, Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si?
we wzorach formularzy stanowi^cych zatqczniki do niniejszej SIWZ.
Uwaga: Wykonawca odpowiada za treid kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezale;znie od tego, czy
formularz przepisuje, czy dokonuje Jego przeksztalcenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. Je:zeli Wykonawca
przeksztalca formularz do formy edytowatoej, w szczegdlno^ci poprzez OCR, zobowi^any Jest dokladnie
przeczytad Jego tre^d po przeksztalceniu oraz pordwnad J^ z oryginalnym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu bl?ddw w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?ddw w procesie OCR) tre^d oferty nie b?dzie
odpowiadala tre^ci SIWZ,z zastrzeieniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.
B. Wszystkie formularze, oSwiadczenia i dokumenty wymagane przez ZamawiaJ^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowatoione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^zan o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
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rejestrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upebiomocnione - w takim przypadku
oryginat pelnomocnictwa (lub jego kopif poSwiadczonq notarialnie/odpis notarialny) nale^y doi^czyd do
oferty. Ofert?, o^wiadczenia i inne dokumenty wiima podpisad osoba upowaimiona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowamion^ zostanie uznana za niewato^.
C. Wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Oferty Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast?puj^cej formie: w zamkni^tej kopercie oznaczonej nazw^
i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz Zdrowia l^lqski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pok6j nr 208A oraz napisem:
Przetarg nieograniczony - Nr 12/pn/2019
ROBOTY BUDOWLANE-CZ^STOCHOWA

NIE OTWIERAt PRZED:..2•6...&7;..20^9

godz. 12.30

Jezeli oferta jest wysyiana za pomoc^ przesytki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyd,
ze przesylka zawiera oferty oraz wskazad numer post^powania. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnoSci
za nastfpstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

E. ZamawiaJ^cy prosi o wbzenie do koperty Jw. wypehiionego i podpisanego formularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca lunieszcza zai^czniki wymienione w pkt 15 formularza
oferty,z uwzgl^dnieniem uwag do zabcznikdw.

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

taiemnice nrzedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, 2e nie mog§ byd one udost^pnione innym uczestnikom post^powania,
Wykonawca powinien umiebid je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA
PRZEDSI^BIORSTWA" lub oznaczyd jew inny widoczny sposob.

Uwaga! Tajemnic? przedsi^biorstwa definiuje art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U.2018.419):

„Przez iajemnicf przedsi^biorstwa rozumie si^ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsi^biorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktdrych przedsifbiorca podjql niezb^dne dzialania w celu zachowania ich poufnosci."
Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowiqcych tajemnicf przedsi^biorstwa
w rozumienin przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,jezeli Wykonawca, nie pdiniej niz w terminie
skladania ofert, zastrzegl. ze nie mogq byd one udostfpniane oraz wvkazat. ii zastrzeione informacje
stanowi^ tajemnic^ przedsifbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca mo2:e zlo^d tylko jedn^ oferty na cale zam6wienie. Ofertf sklada si? w formie
pisemnej pod rygorem niewainobi. Zamawiaj^cy nie wyrai:a zgody na zlo^enie oferty w postaci
elektronicznej.

G. TreSd ziozonej oferty musi odpowiadad tre^ci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmniejjednej z okolicznobi wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegad si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspobiie ubiegaj^cy si?
0 udzielenie zamdwienia musz^ zabczyd do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
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tacy wirmi ustanowid petnomocnika do reprezentowania ich w post^powaniu o udzielenie niniejszego
zamdwienia albo dp reprezentowania w post^powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokiunent
pebiomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.
Sposdb wypetniania lub przygotowania formularzy lub oSwiadczen:
formularz oferty
naleiy wypeinid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
1)

I.

w ramce w pkt 1 formularza oferty nale^ podad cen? oferty za realizacj^
calego zamdwienia (netto oraz brutto);
wynagfodzenie umowy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe;
2)

formularz opis przedmiotu

nalezy wypeinid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

zamdwienia

3)

formularz opis
rdwnowatoo^ci

4)

Szczegdlowy kosztorys
ofertowy

jezeli Wykonawca oferuje rozwi^zania(normy)rdwnowaine (patrz: pkt III
ppkt 3 SIWZ), nalezy wypeinid i podpisad w miejscu do tego
wyznaczonym (formularz -jezeli dotyczy, nale^ zalaczyd do formularza
oferty);
w oparciu o zalaczone do SIWZ dokumenty skladajace si? na opis
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca winien sporzadzid szczegdlowy
kosztorys ofertowy dla robdt budowlanych stanowiacych przedmiot
zamdwienia, na ktdry sklada si?:
1) szczegdlowy kosztorys ofertowy obejmujacy wykonanie systemu
telewizji przemyslowej CCTV oraz 2) szczegdlowy kosztorys ofertowy
obejmujacy pozostaly zakres zamdwienia poza okre^lonym w pkt 1;

przez szczegdlowy kosztorys ofertowy nalezy rozmnied szczegdlowy
kosztorys ofertowy sporzadzony zgodnie z zasadami wynikajacymi
z rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13.07.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i robdt
budowlanych, dla metodv szczeedlowei sporzadzania kosztorvsu
ofertowego;

Rozporzadzenie nie jest aktem prawnym aktualnie obowiazujacym,
niemniej jednak Zamawiajacy wymaga sporzadzenia szczegdlowego
kosztorysu ofertowego zgodnie z . zasadami opisanymi w wyzej
wskazanym rozporzadzeniu, ktdrego tekst zalacza si? do niniejszej SIWZ;
w przypadku stwierdzenia przez Wykonawc? braku moi;liwo^ci
skatalogowania danej pozycji kosztorysu, Wykonawca winien dokonad
wyceny danego elementu robdt w szczegdlowym kosztorysie ofertowym
na podstawie kalkulacii wlasnei (indywiduatoeil. ktdra winien zalaczyd do
szczegdlowego kosztorysu ofertowego jakojego integralna cz?^d;
szczegdlowy kosztorys ofertowy, winien zostad podpisany przez
Wykonawc?; kosztorys winien zostad zalaczony do formularza oferty
w dwdch jednobrzmiacych kompletnych egzemplarzach (w przypadku
zawarcia umowy z Wykonawca,jeden egzemplarz zostanie wykorzystany
na potrzeby realizacji przyszlej umowy; egzemplarza tego nie naleiy
trwale laczyd z pozostalymi dokumentami oferty);
szczegdlowy kosztorys ofertowy stanowi tre^d oferty Wykonawcy;
rozliczenie robdt nastapi w oparciu o kosztorys powykonawczy,
zgodnie z zasadami wynikajacymi ze wzoru umowy; wynagrodzenie
umowy stanowid b?dzie wynagrodzenie kosztorysowe.
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naleiy wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?

wz6r informacji, o kt6rej
mowa w art. 91 ust.Sa pzp

naleiy zal^czyd do formularza oferty);

wz6r o^wiadczenia, o ktdrym

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym

mowa w art. 25a ust.1 pkt 1

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

pzp

7)

formularz wykaz robdt
budowlanych

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
jest skladany na wezwanie Zamawiaj^cego);

8)

wzdr o^wiadczenia - grupa
kapitalowa

naleiy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zloiyd
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,
0 ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Ofert? nale^y zlo^d w siedzibie Zamawiaj^cego:
Sl^ski Oddziai Wojew6dzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13,40-S44 Katowice, pokdj nr 208A (II pi?tro),
w terminie do dnia
. do godziny 12.00.
Zamawiaj^cy niezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zlo^ona po terminie.
Wykonawca moze, przed uplywem termum do skladania ofert, zmienid lub wycofad ofert?.
Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu
o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,
pok6j nr 217A (11 pi?tro).
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takie informacje
dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych
w ofertach.

7.

XII.

1.
2.
3.

Niezwlocznie PC otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej ("www.nfz-katowice.pl)
informacje dotycz^ce:
1) kwoty,jak^ zamierza przeznaczyd na sfmansowanie zamdwienia;
2) fmn oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zlozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych w ofertach.
Gois sposobu obliczenia cenv oferty

Sposdb obliczenia ceny oferty: Wykonawca sporz^dza szczegdlowy kosztorys ofertowy wedle zasad
wskazanych w pkt X lit. I ppkt 4 SIWZ.
Cena oferty winna zawierad wszelkie koszty niezb?dne do wykonania umowy,zgodnie ze wzorem umowy.
W szczegdlowym kosztorysie ofertowym oraz w pkt 1 formularza oferty - w zalezno^ci od tego, czy
obowi^zek zaplaty podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do ceny netto
Wykonawca dolicza, b^dz odpowiednio nie dolicza, warto^d 23% podatku VAT.
W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty
informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (yvzor zalqczono do SIWZ).
Jezeli zlozono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i uslug, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowi^ek rozliczyd zgodnie
z tymi przepisami.
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Wszystkie ceny (warto^ci) zawarte w ofercie winny zostad prZez Wykonawc? podane z dokladno^ci^
do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, iz ceny (warto^ci) naleiy zaokr^glad do pehiych
groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a koficdwki 0,5 grosza i wy^sze zaokr^gla si?
do 1 grosza.

5.
6.

Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bi?dy w obliczeniu ceny.
Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ b?d^ prowadzone w walucie polskiej, na zasadach
opisanych we wzorze umowy.

XIII. Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z podanieni wag tvch krvteridw i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?dzie przedstawione ponizej kryterium oceny ofert oraz
nast?puj4cy sposdb oceny ofert:
Cena - waga 100%

najni^za cena spoSrdd wszystkich ocenianych ofert

Ilo^d punktdw =

x lOOpkt x 100%
cena ocenianej oferty

Waga kryterium cena zostala ustalona napodstawie art. 91 ust.2apzp.
»Punktacja b?dzie przyznawana zgodnie z opisanym wyzej wzorem matematycznym.
»Punkty b?d^ liczone z dokladnoSci^ do dwdch miejsc po przecinku przy uwzgl?dnieniu zasady wyrazonej
w pkt XII pkt 4 SIWZ.

XIV. Informacie o formalno^ciach. lakie powinnv zostad dopelntone po wvborze ofertv w celu zawarcia
nmowv w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest waJna, nie
podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spebiia
wymagania Zamawiaj^cego okreSIone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okre^lonego w SIWZ.Zamawiaj^cy poinformuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.
2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrze^:eniem
art. 183 pzp, w terminie okreSlonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.
Formf przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzglfdnieniu przepisdw przejSciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwieA
publicznych orazhiektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

3. Zamawiaj^cy moze zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust.I pzp,jezeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zloiono tylko jedn^ ofert? lub

b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej niz kwoty okre^lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czyimo§ci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w piSmie informuj^cym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiaj^cy na wniosek Wykonawcy moi:e wyrazid zgod? na podpisanie
umowy drog^ korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdiniej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^any jest wnie^d zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

5. Jeieli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale^ego wykonania irniowy, Zamawiaj^cy moze
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\vybra6 ofert? najkorzystniejsz^ spo^rbd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba zachodz^ przeslanki uniewa^mienia post^powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.
XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia naleirytego wvkonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieezeniem". WysokoSd zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.
2. Zabezpieczenie moze zostad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj§cych
formach:

a) pieni^dzu,
b) por^czeniach bankowych lub por?czeniach spdidzielczej kasy oszcz^dno^ciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowi^aniem pieni^imym;
e) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo^ci.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
poniJ:ej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si^ na rachunku Zamawiaj^cego

najpoiniej w dniu wyznaczonjon jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/KatoWice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

4.

Na potrzeby przelewdw mi^dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podehor^ch 1, 40-043 Katowice.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowi^any

jest zio^d stosowny dokument w kasie ^l^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV piftro, pokdj
nr 410, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.
5.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
0 ktorych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem
ci^gloSci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokodci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest poinformowad Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moie warunkowad
wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci z^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwolalnv.

7. W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moze zostad
pozbawiony mo^liwofci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy,
jeieli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznodci zabezpieczenia (jei:eli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie wazno^ci dokumentu).

8. Projekt tre§ci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy.

9. Zasady zwi^zane z zabezpieezeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia(70% i 30%), okredla wz6r umowy
oraz art. 151 ust.l pzp.
XVI. Istotne postanowienia umowv - wzdr umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienaleJytego wykonania umowy, zawiera wzdr umowy zal^czony do
SIWZ. Wzdr umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamdwienia.
2. Integralni cz?^cii przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej)jest Umowa o zachowaniu poufiio^ci w NFZ
stanowiica zalicznik nr 3 do umowy.
19

/

cr

Nr zam6wienia: 12/pn/2019

Nr sprawy; WAG-II.261.73.2019

3. Wykonawcy wyst^puj^cy wsp61nie (art. 23 pzp) ponosz^ solidam^ odpowiedzialno^d za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.
XVII. Pouczenie o ^rodkach ochronv prawnei przvstuguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania n mizielenie
zamdwienia

1. Srodki ochrony prawnej przysiuguj^ na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi,jezeli
ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub mo^e ponie^d szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwienlu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguj^ rdwniei: organizacjom wpisanym na list?,
0 ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.
4. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiaj^cego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^zany
na podstawie ustawy.
5. Jezeli warto^d zamdwienia jest mniejsza nii kwoty okre^lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przyshiguje wyl^cznie wobec czynnosci:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;
2) okre^lenia warunkdw udziahi w post?powaniu;
3) wykluczenia odwohij^cego z post?powania o udzielenie zamdwienia;
4) odrzucenia oferty odwohij^cego;
5) opisu przedmiotu zamdwienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwolanie powinno wskazywad czynno^d lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?
niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre§lad z^danie oraz wskazywad
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.
7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
8. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
spoSdb, aby mdgl on zapoznad si? zjego tre^ci^ przed uplywem tego terminu.
9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,
do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynno§d albo
dokonuje czyrmo^ci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci. Na czynnosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie,z zastrzeieniem art.
180 ust. 2 pzp.

10. Terminy wnoszenia odwolania okreila art. 182 pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego
przyshiguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy
niniejszego rozdziahi nie stanowi^ inaczej.

12. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wla^ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.
Skarg? wnosi si? za po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby,
przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZloJ;enie skargi w placdwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)jest
rdwnoznaczne zjej wniesieniem.

Nr zamdwienia: 12/pn/2019
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13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwoiawczego wla^ciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wnie^d tak^e Prezes

Urzfdu Zamdwien Publicznych. Prezes Urz^du moie takze przyst^pid do tocz^cego sif post^powania. Do
czynno^ci podejmowanych przez Prezesa Urzfdu stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.
14. Szczegdlowe zasady zwi^ane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
XVIII. RODO; informacia dla Wvkonawcdw
KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZ^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOB UCZESTNICZ^CYCH
W POST^POWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ SL^SKI ODDZIAL

'

1/ ,

_■

__ _ W0JEW6dZKI OTZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Racfy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobOwych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej:
RODO), Zamawiajqcy podaje nast?puj^ce informacje:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ, w zakresie
danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewddzkim, zktdrym mog^ si? Panstwo skontaktowad
w nast?puj^cy sposdb:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,

" e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl
• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczqcych przetwarzania Panstwa danych przez Slqski Oddzial Wojewddzki NFZ mozna
kontaktowad si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?pujqcy sposdb;

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: 32 735-19-21,

■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pi
• CELIPODSTAWY PRZETWARZANIA

Padstwa dane osobowe przetwarzane b?d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi^zanym z post?powaniem
o udz;ielenie zamdwienia publicznego znak: 12/pn/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Podstaw^ prawn^ przetwarzania Panstwa danych jest w szczegdlno^ci:
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 ^wiadczeniach opieki zdrowotnej fmansowanych ze ^rodkdw publicznych;
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamdwien publicznych;
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywitay;
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fniansach publicznych;
ustawa z dnia 29 wrze^nia 1994 r. o rachunkowo^ci;

ustawa z dnia 6 wrze^nia 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 Padstwa danych osobowych b?d^ osoby lub podmioty, ktdrym udost?pniona zostanie dokumentacja
post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwied publicznych,
dalej „pzp".

Ponadto, odbiorcg Panstwa danych osobowych mog^ byd osoby lub podmioty posiadaj^ce upowa^nienie do
pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisdw prawa powszechnie obowi^j^cego (w tym na podstawie
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ustawy o dost?pie do informacji publicznej). Dane osobowe mog^ zostad przekazane podmiotom, z ktdrymi
administrator danych osobowych zawari umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przekazywad Panstwa danych osobowych do pahstwa trzeciego,z zastrzeieniem sytuacji gdy
taki obowi^ek wynika z przepisu prawa powszechnie obowi^zuj^cego.
•OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pahstwa dane osobowe b^d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakohczenia
post?powania o udzielenie zamhwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy.
•PRAWA OSOB,KTORYCH DANE DOTYCZ^
W bdniesieniu do danych przetwarzanvch we wskazanvm celu. osobie. kthrei dane dotvcza nrzyshtguie:
■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost^pu do tre^ci swoich danych;
■ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie maze to skutkowac
zmianq wyniku postfpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu orazjego zalqcznikow,
• na podstawie art. 18 RODO, prawo i^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrze&niem przypadkhw, o kthrych 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 wzglfdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego\
■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzfdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ie przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepishw RODO,
Nie przyslueuie Pahstwu:

" w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuni^cia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o kthrym mowa w art. 20 RODO-,
■ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gAyi podstaw^ prawn^
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
•INFORMACJA O WYMOGU PGDANIA DANYCH

Obowi^ek podania danych osobowych bezpo^rednio Pahstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^lonym
w przepisach pzp, zwi^anym z udzialem w post^powaniu o udzielenie zamdwiehia publicznego; konsekwencje
niepodania okreSlonych danych wynikaj^ z pzp.
• INFORMACJA

W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOVVANIA

DECYZJI ORAZ

PROFILOVVANIA

W odniesieniu do Pahstwa danych osobowych decyzje nie b^d^ podejmowane w sposdb zautomatyzowany w tym

profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej tub nieczytelnej nale^ fakt ten
natychmiast zgtosid Zamawiajqeemu.
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OFR RTA

Narodowy Fundusz Zdtowia
Sl^ski Oddzial" Wojewodzki
ul. Kossutha 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), telefon:

fax:

(jezeli jest)

Nr rachunku bankowego Wykonawcy^ na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogf zwrocic wadium:

/dotyczywadiiun wniesionego wpieniqdzu/

1. W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot robot^ budowlanq

polega/qcq na przystosowaniu budynku delegatury w Cz^stochom'e przy ul. Czartoryskiego 28 dla osdb

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

cena netto

zl + wartosc 23%podatku VAT =
zt brutto (cena brutto),

zgodnie ze Szczegolowym kosztorysem ofertowym.
UWAGA!

Wykonawca rue dolicza do podanych cen podatku VAT, iezeli obowiqzek podatkowy spoczywa
na Zamawiajqcym -patrz pkt XII pkt 3 SIWZ oraz wzor informacji. o ktorej mowa w art. 91 ust. 3a pzp.
W taldei sytuacii cenq oferowanq przez Wykonawcy b^dzie cena wskazana iako netto. czyli bezpodatku

od towarowi ustug. Ninieisze doityczy.Tdwniez Szczegotowego kosztorysu ofertowego.
1

Nr zamowienia:

formularz ofetty

2. Oswiadczatny, iz zobowi^zujemy si? wykonac robot? budowlan^ w terminie do 90 dni licz^c od dnia przekazania
Wykonawcy frontu robdt, co winien potwierdzid protokdl odbioru robot budowlanych.

Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^.c od dnia zawarcia umowy,
po dopelnieniu formalnosci wymaganych obowi^zuj^cym prawem, a wynikaj^cych z decyzji Prezydenta Miasta
Cz?stochowa nr 860 z dnia 16.08.2018 r. o pozwoleniu na budow?. Przekazanie frontu robot winno zostac
potwierdzpne przez Strony protokqtem przekazania frontu robot.
W terrninie do 3 dni roboczych Hcza^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ harmonogram realizacji robot
budowlanych..Harmonogram ten w toku realizacji umowy moze podlegac zmianom, uzgadnianym stosownie
do biez^cych potrzeb przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiaj^cego wskazanych w umowie.
W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi.^zany jest przedstawic
Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okreslonych
we wzorze umowy.

Kwesti? terminow i zasad wykonania przedmiotu zamowienia szczegolowo opisuje wzor umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje terminy wynikaj^ce ze wzoru umowy.

3. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? udzieKc gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia,
tj. na wykonane roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materiaiy i urz^dzeriia
(w tym dzwig osobowy, system telewizji przemyslowej CCTV), a takze na pozostaie elementy zamowienia, ktdre
mozna obj^c gwaranciq,lub r?kojmi^za wady(w tym meble), na warunkach okreslonych we wzorze umowy.
Na przedmiot zamowienia zobowi^zujemy si? udzielic 60-miesi?cznej gwarancji i r?kojmi za wady, za
wyj^tkiem systemu telewizji przemyslowej CCTV, na ktory zobowi^zujemy si? udzielic 36-miesi?cznej
gwarancji i r?kojmi za wady.

Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokoiu odbioru robot
budowlanych, kohczy zas wraz z uplywem odpowiednio 36 miesi?cy albo 60 miesi?cy licz^c od dnia podpisania
protokoiu kohcowego.
W ramach udzielonej gwarancji zobowi^zujemy si? do wykonywania przegl^dow konserwacyjnych
zainstalowanego dzwigu osobowego oraz zainstalowanego systemu telewizji przemyslowej CCTV na warunkach
okre^onych we wzorze umowy.

4. Oswiadczamy,ze akceptujemy warunki pfatnosci okreslone we wzorze umowy.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejsz^ ofert^ przez okres 30 dni. Bieg zwi^zania ofert^
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? z SPiVZ i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz, ze zdobylismy informacje
niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku
wyboru naszej oferty do yykonania zamowienia zgodnie z wymogarni Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ
oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.
7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy wraz z zal^cznikiem nr 3 do umowy - wzorem Umowy
o zachowaniu poufnosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow, w miejscu i terminie
wyZnaczonym przez Zamawiaj^cego.

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

Lp.

Firma Podwykonawcy

Czesc zamowienia

wskazujs^c cz^S6 zam6wienia, kt6rej wykonanie Wykonawca zamierza powiefzy6 podwykonawcy oraz firm^
podwykonawcy.

9. Oswiadczamy,ze ptzy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac** na zasobach
innego podmiotu w zakresie dotycz^cym zdolnosci zawodowej(posiadanie wymaganego doswiadczenia).
**niepotrzebne skreslic
W przypadku polegania na zdolnosci zawodowej(doiwiadczeniu) innego podmiotu, Wykonawca udowodni, ii realiznjqc
zamdwienie b^dzie dysponowat niezbfdnymi zasobami tego podmiotu, w szczegoinosci pTzedstawia/^c zobowiqzanie tego
podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezb^dnych zasobow na potrzeby reaiizacjizamdwienia

10.Zobowis^zujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalei^ego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

11. Oswiadczamy, iz upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu (w tym

podpisuj^,cych ofert?/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast^puj^cego dokumentu***:
1) KRS

□

2) CEIDG

□

3) pelnomocnictwa
□
zalaczonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.
****naleiy zaznaczyc podpunkty dotyczsice Wykonawcy

Osoba/osoby upowaznione (upelnomocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post^powaniu:

/imi^ inazwisko/

/podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy/

12. Oswiadczamy, ze wypelnilismy obowia.zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Ro;(pon(cids;ema
Parlamentu Europejskiego iPady (UE) 20161679 ^ dnia 27 kwktnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fitycspych w spvicis^u

t^prt^twars^aniem danych osobonych i w sprawie swobodnego prs^eptywu takkh danych ora^ uchyknia ^rektywy 95I46IWE
(Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskaHsmy w celu ubiegania si? o udzielenie zamowienia pubKcznego w niniejszym
post?powaniu.****

***♦ W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotycza,cych lub zachodzi wylq,czenie stosowania obowistzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.
14 ust. 5 RODO, tresci oswiadczenia Wykonawca nie sklada, tj. wowczas nalezy wykreslic tteSc oswiadczenia
albo wpisac NIE DOTYCZY.

formulatz oferty

Nt zamowienia: 12/pn/2019

13. Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufhosci dia Wykonawcy / osoby reptezentuj^cej
Wykonawc^.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze ziozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego nr 12/pn/20i9, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufiiych, zobowi^zuj?
sie/zobowi^zujemy si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktorej b?dzie robota budowlana polegaj^ca na przystosowaniu budynku delegatury
w Cz?stochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osob niepelnosprawnych, w okresie realizacji zamowienia,

a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi/nam przekazane,
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu realizacji
umowy.

14. Oswiadczamy,iz nalezymy/nie naleiymy* do grupy malych lub srediiich przedsi^biorstw.
* niepotrzebne skteSlic
Dejinigi mahgo ora^ mdniego pr^dskbion^, a taki^e mikropr^dskhiorcg t^awiera ustawa ^ dnia 06.03.2018 r. Praivo pr^dsiihiorcoiv
(Ds;.U. 2018.646). Zgodnie ^ art. 7 ust.1 pkt 1 pkt3 cgt. ustawg uigte w ustawie okreslenia o^acs^jci:
1) mikroprzedsi^biorca - prs^edsiqbiorci, ktory w co najmniejjednym roku z dwoch ostatnicb lat obrotonych spetniat Icic^ie nast^pujuce
wamnki:

a) f^atrudnial mdniorocs;nie mniej ni^ 10pracownikoiv ora^

b) osiqgncil rocspj obrot netto !^e spr^eda^ towarow, nyrobow i ustug ora^ ^ operagiftnansouych niepr^ekrac;^jciy rownowartosci w ;(loP/ch 2
miUonow euro, lub suny aktywowjego bilansu spore(pd^nego na koniecjednego yd) lat nie prs;ekrocvyly rownowartosd w s^oych 2 milionow
euro;

2) mafy pTzedsi^biorca - pnydsi^biorci, ktory iv co najmniejjednym roku ^ dwoch ostatnicb lat obrotonych spelnial lcic;(nie nast^ujcyce
warunki:

a) v^atrudnial sredniorocsqiie mnig ni^50pracownikow orac;^
b) osicfgncil roa^y obrot netto spryda^ towarow, nyrobow i uslug orat(^ ^ operagijinansonych niepnykracsyijciy rownowartosci w tjoych 10
milionow euro, lub sumy akywowjego bilansu y>orv!^ds(pnego na koniecjednego ^ ycb lat nie pnykrocsyly rownowartosd w s^oych 10 milionow
euro - i ktdty niejest mikroprs^edskbiorcc;;
3) Sredniprzedsi^biorca - prv;edsiibiorc(, ktdry w co najmniejjednym roku ^ dwoch ostatnicb lat obrotonych spelnial Icics^nie nast^pujqce
warunki:

a) ^atrudnial sredniorocs;nie mniej ni^ 250pracownikow ora\

b) osic^ncil rocc;ny obrot netto ^e sprs;edasy towarow, nyrobow i uslug oras;^ ^ operagifmansonych nieprs^ekracs^ajciy rownowartosd w r^oych 50
miliondw euro, lub sumy akywowjego bilansu spor^dsynego na koniecjednego ^ ycb lat nie prykrocsyly rownowartosd w sjoych 43 milionow
- i ktory niejest mikroprsydsiibiorcci ani malym prsydskbiorcci.

15. Zal^cznikami do niniejszego fotmularza oferty

nast^pujqce wjrpelnione formulatze/

oswiadczenia/dokumenty:
1) szczegoJowy kosztorys ofertowy (2 kompletne egzemplarze)
2)
3)
4)
5)

informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp
forrnularz opis przedmiotu zamowienia
formularz opis rownowaznosci — jezeli dotyczy

6) zobowi^zanie irmego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia - jezeli dotyczy

7) pelnomocnictwo osob reprezentujacych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notariakiy)

— jezeli uprawniei de do reprezent^ nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

HL W
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fotmulatz oferty

8) inne

- jezeli dotyczy

Uwaga!

- oswiadczenie o ptzynaleinosci albo braku przynaleznosci do tej same) gmpy kapitatowej
Wykonawca sktada w terminie 3dni adzamieszczenia informacji, a ktdrejmowa wart. 86ustSpzp
tia stronie internetowej www.tifz-katowice.pl,
- formularz wykaz robot budowlanych wraz z dowodami sktadany jest na wezwaaie
Zamawiajqcego, o ktorym mowa w art. 26 ust.2pzp (patrz SIWZ).

Imi^ i nazwisko upel^nomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data.

podpis

v

Nr zampwienia: 12/pn/2019

fotmulatz opis ptzedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I,

Przedmiotem zamowienia jest robota budowlana polegaj^ca na przystosowaniu budynku delegatuiy
w Cz^stochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dia osob niepetnosprawnych, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz wzorem umowy.

Przedmiot zamowienia obeimuie swvm zakresem:

- rozbudow? budynku Delegatury Slqskiego OW NFZ w Cz?stochowie o szyb windy od strony zachodniej
(■■■);

- przebudow? ww. budynku w celu przystosowania dla obshigi os6b niepelnosprawnych, w tym wykonanie
nowych stanowisk obshigi interesariusza wyposazonych w nowe lady biurowe, instalacje elektryczne,
instalacje komputerowe, oswietlenie, system telewizji przemyslowej CCTV.
II. Na opis przedmiotu zamowienia skiada si?:
1) niniejszy formularz opis przedmiotu zamowienia;
2) dokumentacja projektowa (projekty oraz przedmiary) zai^czona do SIWZ;
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, w skrocie: STWiOR, zal^ezone do
SIWZ;

4) decyzje, w tym pozwolenie na budow?, oraz opinia zalqczone do SIWZ.

Uwaga! Przedmiot zamowienia nie obejmuje budowy drogi dojazdowej od strony ul. Czartoryskiego
w Cz^stochowie, o ktorej mowa w pozwoleniu na budowy.
Opis przedmiotu zamowienia okresia standardy jakosciowe, o ktorych mowa w art.91 ust.2a pzp.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z ww. dokumentami skladaj^cymi si? na opis przedmiotu
zamowienia oraz akceptuje je.
UWAGA!

»Wykonawca skladaj^c ofert?, poza niniejszym formularzem opis przedmiotu zamowienia, nie jest
zobligowany zal^czac do oferty pozostalych dokumentow okreslonych powyzej w pkt II ppkt 2-4.
» W przypadku rozmic merytorycznych pomi?dzy tresci^ dokumentacji projektowej bqdz STWiOR a tresci^
pozostalej cz?sci SIWZ, pierwszehstwo maj^ zapisy pozostaiej cz?sci SIWZ.

III. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^eego
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wzorem umowy, w sposob
odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie z obdwi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym
Prawa budowlanego, z zachowaniem obowiqzuj^cych norm odnoszqcych si? do przedmiotu zamowienia.
IV. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcq, Wykonawca zobowiqzuje si?, iz przedmiot zamowienia
wykona przy udziale osob posiadaj^cych wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot
budowlanych obj?tych zamowieniem mzy zachowaniu warunkow wskazanych w zamowieniu oraz
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formularz opis ptzedmiotu zamowienia

zgodnie z obowi^j^cymi przepisami prawa. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot zamowienia
wykona przy udziale przynajmniej 1 osoby posiadaj^cej uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
V. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc^, Wykonawca w dniu zawarcia umowy zobowi^je si?
przediozyc Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz
zaswiadczenie o wpisie na list? czlonkow wtasciwej izby samorz^du zawodowego potwierdzaj^ce
czionkostwo w izbie z okreslonym terminem waznosci oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.
Kierownik budowy winien posiadac uprawnienia do pehiienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowalnej.
VI. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca, Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie
materialy(w tym urz^dzenia, instalacje) oraz inne elementy u^e do wykonania przedmiotu zamowienia
b?d^ fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni wartosciowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w roku
2019, pochodz^ce z legalnego zrodla. Materialy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu
umowy, a takze narz?dzia, sprz?t uzyty do wykonania umowy, b?d4 spelnialy wymogi i normy okre^lone
w obowi^zuj^cych przepisach, odpowiadaly, tam gdzie jest to wymagane, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne, swiadectwa dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc. /wyroby budowlane (wbudowane
w obiekt budowlany), szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego,
b?dq posiadaly dokumenty potwierdzajqce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie/. Wykonawca obowi^zany jest dostarczyc Zamawiaj^cemu
wszelkie wymagane dokumenty najpozniej w dniu podpisania protokohi odbioru robot budowlanych.

VII. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawc^, najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub
podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy
podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu (j®dnej z osob wskazanych w umowie) oswiadczenie,
iz osoby wykonujqce w ramach niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych
przedmiotowa SIWZ(umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?d4 zatrudnione na
podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. Kompletne
oswiadczenie winno zawierac rowniez wykaz osob (imi? i nazwisko)zatrudnionych na podstawie umowy
o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres obowi^kow pracownika)
oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy o prac?.
SIWZ wskazuje,jakie czynnosci na gruncie niniejszego post?powania nalezy rozumiec jako czynnosci,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
VIII. Wykonawca zobowi^je si?, iz uzyte przez niego w ramach przedmiotu zamowienia (umowy) oprawy
do systemu awaryjnego pswietlenia ewakuacyjnego b?d4 wspolpracowac z posiadanym i funkcjonuj^cym
w budynku delegatury w Cz?stochowie systemem Hybryd H-300 C.
IX. Wykonawca zobowi^uje si? do dokonania wszelkich czynnosci zwiqzanych ze zgloszeniem do UDT
we wspolpracy z Zamawiaj^cym. Czynnosci zwiqzanych ze zgloszeniem do PINBUD dokonuje
Zamawiaj^cy we wspolpracy z Wykonawc^.

<r/.
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formulatz opis ptzedmiotu zainowienia

X. Na szczegoiowy kosztorys ofeitowy zal^czony przez Wykonawcf do formularza oferty sWada si?:
1) szczegoiowy kosztorys ofertowy obejmuj^cy wykonanie systemu telewizji przemyslowej CCTV oraz
2) szczegoiowy kosztorys ofertowy obejmuj^cy pozostaly zakres zamowienia poza okreslonym w pkt 1.

XI.

W ramach przedmiotu zamowienia oferujemy dzwig osobowy:
Nazwa producenta dzwigu osobowego:
Dzwig osobowy przystosowany dla osob niepebtosprawnych.

XII. W ramach przedmiotu zamowienia oferujemy system telewizji przemyslowej CCTV:
(bez wyodr?bniania producentow poszczegolnych elementow systemu)
Nazwa producenta systemu CCTV

XIII. Wykonawca oswiadcza, iz przygotowuj^c ofert? uwzgl?dnil takze ponizsze:
1) W zwi^zku z zapisami znajduj^cymi si? w dokumentacji projektowej, tj. projekt wykonawczy konstrukcja, str. 3 - Wnioski, informuje si?, iz zawarta w projekcie opinia techniczna dotyez^c^ oceny
stanu technicznego budynku pozostaje aktualna.
2) W zakresie projektu telewizji przemyslowej CCTV - integracja z istniej^cym systemem monitoringu
wizyjnego VDG Sense funkcjonuj^cym w Sl^ski OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, na
stronie 1 projektu telewizji przemyslowej CCTV napisano:
„Ponadto must istniec hierarchiczna struktura serwerow, w ktdrej mozna wyroznic serwer centralny tzw
serwer master pracujqcy w SOW NFZ w Katowicach, ktdry zarzqdza gtownq bazq danych, zawierajqcq
wszystkie informacje o systemic i konfiguracji komponentow platformy oraz serwer slave obecnie
projektowanym. Serwer master ten autoryzuje uzytkownikow i nadaje dost^p do platformy na podstawie
predefmiowanych prow dost^pu uzytkownika oraz ustawieh strefy bezpieczehstwa otrzymywanych
w czasie logowania zpoziomu stacji operatorskiej."
W chwili obecnej serwery CCTV Zamawiaj^cego zainstalowane w siedzibie w Katowicach pracuj^
w starszej wersji oprogramowania i nie b?dzie mozliwe ich zintegrowanie z dostarczonym i zainstalowanym
w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia systemem CCTV w Cz?stochowie. Nowy(oferowany)system
CCTV winien bye osobnym systemem przystosowanym do opisanej w projekcie integracji z systemem
CCTV w Katowicach - w przyszlosci. Zamawiaj^cy zamierza uaktualnic oprogramowanie (mozliwa
wymiana serwera) w siedzibie w Katowicach w pozuiejszym czasie.
3) W zakresie projektu telewizji przemyslowej CCTV na stronie 2 projektu napisano:

„Serwer systemu CCTV musi zapewniac mozliwosc obslugi do 500 urzqdzeh w tym kamer, kanalow video
z koderow video."

Zamawiaj^cy zmienia ten zapis dostosowuj^c do aktualnych potrzeb:
„Serwer systemu CCTV musizapewniac mozliwosc obslugi urzqdzeh w liczbie nie mniejszej niz 50, w tym
kamer, kanalow video z koderow video."

4) W zakresie projektu telewizji przemyslowej CCTV na stronie 6 projektu napisano:
„- obsluga kamer 360 stopni typu rybie oko — odbywa si^ przez mozliwosc rozlozeniajednego strumieni
kamery dowolnego producenta na trzy widoki w dedykowanych panelach umozliwiajqce : podglqd

panoramiczny, sferyczny oraz podglqd net obszar wybrany przez obrot ePTZ i przez wskazanie przez
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operatora w poglqdzie panoramicznym oraz sferycznym przy czym obserwowany na tym panelu ohrazjest
zaznaczany ohwodkq w celu latwej orientacji w obserwowanym materiale. Przetwarzanie kamer typu
rybie oko musi certyflkowane przez Immervision Enables®"
Zamawiajqcy wykresla ten zapis. Nie przewiduje si? stosowania tego typu kamer.

5) W zakresie projektu telewizji przemyslowej CCTV - do podanych w projekcie parametrow kamer
i elementow skladowych (np. obiektyw) Zamawiaj^cy dopuszcza odst?pstwo od podanych parametrow
+/-10%.

XTV. Wykonawca oswiadcza, iz zobowi^zuje si? wykonac zamowienie na warunkach i zgodnie zwzorem
umowy.

XV. Wykonawca oswiadcza, iz roboty biidowlane przeprowadzi zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia,
w tym z zatwierdzonym projektem budowlanym, spehiiajqc wszystkie wymagania okreslone
w dokonanych uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposob zapewniaj^cy bezpieczehstwo ludzi i mienia.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

fotmulatz opis r6wnowaznosci
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OPIS r6wnowa2nosci

Rozwiqzania r6wnowaZne. Patrz pkt III pkt 3 SIWZ

1) Nazwa nomiy/norm - rozwi^zania rownowaznego do normy/norm:

2) Opis oferowanego rozwi^zania rownowaznego:

Uwaga: Formularz opis rownowaznosci nalezy wypeinic i podpisac w przypadku oferowania
rozwi^zania/rozwi^zan rownowaznych. Niewypelnienie bq.dz niezal^czenie do oferty formularza opis
rownowaznosci oznacza, iz Wykonawca oferuje nomiy (rozwi^zania) zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykohawcy:

Data

podpis

(^J
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formularz wykaz robot budowlanych

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Wypetniaj^c niniejszy formularz nalezy uwzgl^dnic zasady opisane w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ.
Wykonawca winien spelnic warunek dotyczqcy zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) polegajqcy na nalezytym wykonaniu nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktedania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatelnosci jest krotszy wtym okresie, przynajmniej 1 Oednej) roboty budowianej(zakonczonej), o wartosci co najmniej 100.000,00 zt brutto, zdefiniowanej
w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ.

Lp.

Rodzaj roboty
budowianej

Wartosc roboty
budowianej
w ztotych brutto

Data wykonania

- nalezy podac dat^
tj. dzleh, miesi^c i rok
wykonania (zakohczenia) roboty
budowianej

1

-

Miejsce wykonania roboty
budowianej

- adres wykonania roboty
budowianej

Podmiot, na rzecz ktorego

robota zostata wykonana ^

Nrzamowienia: 12/pn/2019

formularz wykaz robot budowlanych

UWAGA! Wykonanie kazdej wykazanej roboty budowlanej(pi^ynajmniej 1) musi zostac poswiadczone dowodem.
Wykohawca przedstawia zatem wykaz robot budowlanych z zataczeniem dowodow okresiajqcych, ze roboty budowlane zostaty

wykonane halezycie, w szczegolnosci informacji o tym, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Imi^ j nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data,

Podpis
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wz6r umowy

UMOWANR

zawarta w dniu

w Katoxvicach pomigdzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Sl^skim Oddziatem Wojewodzkim z siedzib^ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:
- Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

w imieniu ktorego dziaia:

na podstawie pelnomocnictwa nr

z dnia

(kopia pelnomocnictwa w zal^czeniu — zal^cznik nr 4),
zwanym dale)„Z^awiaj^cym"

z siedzibq^ w

prowadzonego przez
NIP:
,REGON:

, adres:

, wpisanym do

pod numerem
/jezeli dotyczy/,
,wysokosc kapitalu zakladowego:
/jezeli dotyczy/,

w imieniu ktorego dziaia:
o tresci nast^puj^cej:

,zwanym dale] „Wykonawc^",

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiaj^,cy zleca, a ,Wykonawca przyjmuje do wykonania robot? budowlan^ polegaj^c^
na przystosowaniu budynku delegatury w Cz?stochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osdb
niepelnosprawnych.

2. Strony zgodnie stwierdzajq, iz NFZ jest wlakicielem obiektu przy ul. Czartoryskiego 28
w Cz?stochowie i Zamawiaj^cy ma prawo do wykonywania w nim robot budowlanych stanowi^cych
przedrniot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^
w zamowieniu nr 12/pn/2019, w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obowiq^zuj^cymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowi^zujq^cych
norm odnosz^,cych si? do przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiqzuje si? i oswiadcza, iz calosc robot budowlanych zostanie wykonana zgodnie
z zakresem i wymogami:

1) zal^cznika nr 1 do umowy - opis przedmiotu umowy [spor^cidspnj w oparciu o formulary opis
pr^dmotu ^mowienic^,
2) dokumentacji projektowej:

a) projekt budowlany autorstwa Visart W.Feodorow A. Hepek sp.j., 40-096 Katowice, ul. 3 Maja 18,
w tym:

- projekt wykonawczy branzy architektury,
- projekt wykonawczy branzy konstrukcja,

- projekt wykonawczy branza elektryczna ,
- projekt wykonawczy aranzacji wn?trz -lady,
- projekt telewizji przemyslowej CCTV. '
b) przedmiary robot;

3)

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych(w skrocie: STWiOR),w tym:
- ST 00.00. Wymagania Ogolne — Roboty budowlane,
- ST 00 Wymagania ogolne - Instalacje elektryczne,
- ST-0 Wymagania ogolne

- SST-1 Przygotowanie terenu pod budow?,
- SST-1.1 Przygotowanie placu budowy,
- SST-1.2 Roboty w zakresie bxorzenia i rozbiorki elementow budowlanych,
- ST - 2 Roboty budowlane,

- SST-2.1 Roboty kon&trukcyjne z wykorzystaniem stall,
^ SS'Ijj-2.2 Betonowam? i zbrmenie konstrukcji;
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decyzja Prezydenta Miasta Czestochowa nr 860 z dnia 16.08.2018 r. - pozwolenie na budow?
w zakresie:

- rozbudowa budynku Delegatury SOW NFZ w Cz^stochowie o szyb windy od strony
zachodniej (...),
- przebudowa ww. budynku w celu przystosowania dla obslugi osob niepeinosprawnych,
5) decyzji Prezydenta Miasta Cz^stochowa o ustaleniu lokaiizacji inwestycji celu publicznego nr 80
z dnia 14.05.2018 r.,

5.

6) opinia geotechniczna (kwiecien 2018) z dokumentacj^ badan podloza gruntowego dla potrzeb
wykonania szybu windy (...),
oraz zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozon^ w zamowieniu nr 12/pn/2019.
W przypadku w^tpHwosci, dla celow interpretacji b?d^ mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie
z nast?puj%c^ kolejnosci^:

a) umowa.
b) dokumenty wymienione w ust.4 pkt 4 —pkt 6,
c) dokumentacja projektowa,
d) STWiOR.
6. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) , wynagrodzenie umowne, o ktdiym mowa w §7 ust.l umowy, w tym koszty przygotowania,

wykonania i odbioru robdt budowlanych b^d^cych przedmiotem umowy, zostaio okreslone
w oparciu o pein^ i wyczerpuj^c^ wiedz?, jak^ przy zachowaniu nalezytej starannosci na temat
przedmiotu umowy Wykonawca mogi uzyskac z dokumentacji przekazanej przez Zamawiaj^cego;
wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem kosztorysowym — szczegolowy kosztorys ofertowy
stanowi zal^cznik nr 2 do umowy; przez szczegolowy kosztorys ofertowy nalezy rozumiec dwa (2)
szczegolowe kosztorysy ofertowe:
a) szczegolowy kosztorys ofertowy obejmuj^cy wykonanie systemu telewizji przemyslowej
CCTV oraz

b) szczegolowy kosztorys ofertowy obejmuj^cy pozostaly zakres przedmiotu umowy poza
okre£onym pod lit a.
2) wszystkie odpady zwi^zane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym gruz, drewno, tworzywa,
metale oraz pozostale odpady, zostanq^ usuni^te lub poddane utylizacji przez WykonawcQ na jego
koszt, zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa.

7.

Wykonawca zobowi^zuje sig wykonac roboty budowlane (roboty dodatkowe), ktore nie zostaly
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych co do ich rodzaju (braki rzeczowe), a s% niezb?dne (konieczne) do realizacji przedmiotu
umowy i nie wykraczaj^ poza przedmiot umowy okreslony w niniejszej umowie.
Wykonanie robot dodatkowych nie wymaga zawarcia odr?bnej umowy, a zostanie wprowadzone do
niniejszej umowy pisemnym aneksem uwzgl^dniaj^cym takze spowodowan^ robotami dodatkowymi
zmian^ (wzrost) wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 umowy. Aneks zostanie poprzedzony
sporz^,dzeniem przez Strony protokotu koniecznosci okreslaj^cym ilosc i rodzaj robdt
dodatkowych oraz szczegolowym kosztorysem robdt dodatkowych. Szczegolowy kosztorys robot
dodatkowych zostanie sporz^dzony przez Wykonawca w oparciu o zasady okreslone w §la umowy.

8.

W przypadku wyst^ienia ro^znic obmiarowych pomi^dzy ilosciami uj^tymi w szczegolowym
kosztorysie ofertowym (stanowi^cym zaf^cznik nr 2 do umowy) a Hosciami wynikaj^cymi
z faktycznego obmiaru robot, rozHczenie umowy nast^i w oparciu o kosztorys powykonawczy
rozumiany jako kosztorys opracowany na podstawie obmiaru robot oraz podstaw cenowych
okreslonych w umowie (skladrdki cenotworcze wynikaj^ce ze szczegolowego kosztorysu
ofertowego). W wyniku rozliczenia robot kosztorysem powykonawczym, wynagrodzenie, o ktorym

mowa w §7 ust. 1 y^owy. moze ulec zmniejszeniu b^dz zwi^kszeniu.
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W przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, Strony sporzq^dz^ protokdf
koniecznosci oraz kosztorys roznicowy, a jego wynik ■wprowadzony zostanie przez Strony do
niniejszej umowy w drodze pisemnego aneksu. Wykonanie robot zamiennych mozliwe b^dzie
w nast?pujq,cych przypadkach:
a) w sjrtuacji braku mozliwosci zastosowania materialu, elementu lub technologii wynikaj^cych

z oferty Wykonawcy ztozonej w zamowieniu nr 12/pn/2019, z uwagi na zaprzestanie produkcji,
wady dokumentacji projektowej lub inny obiektywny powod uniemozliwiaj^cy zastosowanie
zaoferowanych w ofercie Wykonawcy materialow, elementow lub technologii;
b) w S3rmacji mozliwosci zastosowania norm lub innych przepisow prawa obowiqzuj^cych po dniu
zawarcia niniejszej umowy, jesli takie rozwiq,zanie ma wplyw na popraw? bezpieczehstwa ludzi
i obiektu.

Wprowadzenie robot zaniiennych moze spowodowac wzrost lub zmniejszenie wysokosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust.l umowy, co uwzglgdni ww. aneks do umowy. Kosztorys

roznicowy zostanie sporz^dzony przez Wykonawc? w oparciu o zasady okre£one w §la umowy.
§la

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane konieczne do tealizacji umowy
nieuj^te w szczegolowym kosztorysie ofertowym
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust.7 (roboty
dodatkowe) lub ust. 9 (roboty zamienne) umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nast?puj%cych
zasad:

1)

2.

3.

jezeli roboty wynikaj^ce z §1 ust.7 lub ust.9 umowy nie odpowiadajq, opisowi pozycji
w szczegolowym kosztorysie ofertowym (zal^cznik nr 2 do umowy), ale jest mozliwe ustalenie
nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej ze szczegolowego kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacj?, Wykonawca jest zobowi^zany do wyliczenia ceny tak^ metod^ i przedlozenia
wyliczenia (odpowiednio szczegolowego kosztorysu robot dodatkowych lub kosztorysu
roznicowego) Zamawiaj^cemu;
2) jezeli nie mozna wycenic robot wynikaj^cych z §1 ust.7 lub ust.9 umowy z zastosowaniem
metody, o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca powinien przediozyc do akceptacji Zamawiajq^cego
kalkulacj? ceny jednostkowej tych robot z uwzgl^dnieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych
od srednich
cen publikowanych
w
wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa sl^skiego, aktualnych
w miesi^cu poprzedzaj^cym miesi^c, w ktorym kalkulacja (odpowiednio szczegolowy kosztorys
robot dodatkowych lub kosztorys roznicowy) jest sporz^dzana.
Wykonawca dokona wyliczeh, o ktorych mowa w ust.l oraz przedstawi Zamawiajq,cemu do
zatwierdzenia wysokosc wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 1 ust.7 lub ust.9 irniowy,
przed podpisaniem stosownego aneksu do umowy irozpocz^ciem tych robot.
Jezeli odpowiednio szczegolowy kosztorys robot dodatkowych lub kosztorys roznicowy przedlozony
przez Wykonawc? do zatwierdzenia Zamawiaj^cemu b^dzie wykonany niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust.l, Zamawiaj^cy wprowadzi korekt? kosztorysu stosuj^c zasady okreslone w ust.l.
§2

Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza wykonac niniejsz^ umow^ bez udzialu/z udzialem
podwykonawcy/6w w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
nr 12/pn/2019, tj. Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy/om: *
- robot? budowlan^ polegaj^cq^ na
/
- dostaw? polegaj^c^ na
/
uslim? polegaj^cq^ na

w

,
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ktor^wykona:
Ifimalna^a podwjkonaiv^l.
Pozostale/Wszystkie* roboty budowlane, dostawy oraz usiugi stanowi^ce przedmiot zamowienia
Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.
*f^apisy tipstanci nypeinione stosownie do oferty Wykonawy ^oipnej w tpmoniieniu nr Hjpn!2019.
2. Wykonawca zobowi^zuje si? zawrzec z podwykonawc% w zakresie cz?sci zamowienia okreslonej
w ustl, umow? w formie pisemnej. Pfzedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyl^cznie
wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub using, ktore scisle odpowiadajq, cz?sci
zamowienia okreslonego umow^ zawart^ pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzaj^cy zawrzec umow?
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
roboty budowlane, zobowiqzuje si?, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przediozenia Zamawiaj^cemu projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz ich wycen^
nawi^zuj^cq, do cen uj?tych w zataczniku nr 2 do umowy (szczegoiowy kosztorys ofertowy), przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowi^zany dol^czyc zgod? Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiaj^cy w terminie do 14 dni licz^c od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezed
do projektu tejze umowy,jezeli:
a) nie spelnia ona nast?puj^cych wymagan:
1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylq,cznie wykonanie robot budowlanych, ktore
scisle odpowiadaj^ cz?sci zamowienia okreslonego umow^ zawart^ pomi?dzy Zamawiaj^cym
a Wykonawcy
2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy
i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre£onym w niniejszej
umowie oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie b?dzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego,
4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sq, zobowi^ani do niezwlocznego przedstawiania
Zamawiajq^cemu na jego z^danie dokumentow, oswiadczeh i wyjasnien dotycz^cych realizacji
umowy o podwykonawstwo,
5) nie zapewnia udzialu Zamawiaj^cego w odbiorach robot budowlanych realizowanych przez
podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, zgodnie z §3 ust.9 niniejszej
umowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:
- uzalezniaj^cych uzyskanie przez podwykonawc? lub dalszego podwykonawc? zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiaj^cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawc? wynagrodzenia podwykonawcy;

- uzalezniaj^cych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
przez Wykonawc? podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajq,cego.;

- stanowi^cych, iz termin realizacji robot budowlanych w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy
niz przewidywany dla wykonania tych robot w niniejszej umowie;
- stanowi^cych sposob rozUczeh za wykonane roboty uniemozliwiaj^cy rozUczenie tych robot
pomi?dzy Zamawiaj^,cym a Wykonawcy na podstawie nimejszej umowy.

b) gdy przewiduje terjijin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre^ony w ust.l3.

J\
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5. Niezgioszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq, roboty budowlane, w terminie okre^onym
w ust.4, uwaza si? za akceptacj? projektu umowy przez Zamawiaj^cego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowi^zany jest przedloi^c Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginalem kopi?
zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmiany), ktorej przedmiotem sq^ roboty

budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiaj^cy w ciqgu 14 dni licz^c od dnia otrz)miania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust.6, uprawniony jest do zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy,
w przj^adkach, o ktorych mowa w ust.4 lit. a lub lit. b.
8. Niezgloszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7,
uwaza si? za akceptacj? umowy przez Zamawiaj^cego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginalem kopi?
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ dostawy lub uslugi, w terminie
do 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien ust. 10.

10. Obowi^zek, o ktoiym mowa w ust.9, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.l umowy ceny oferty). Wyl^czenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wi?kszej niz 50.000,00 zlotych (bmtto).
11.W przypadku, o ktorym mowa w ust.9, jezeli termin zapiaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust.l3, Zamawiaj^cy informuje o tym Wykonawc? i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wyst^ienia o zapiat? kary umownej.
12. Postanowienia ust.1 - ust.l 1 stosuje si? odpowiednio do zmian projektu umowy lub umowy
o podwykonawstwo.

13.Termin zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze bye dluzszy niz 30 dni od dnia dor?czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlanej,
z zastrzezeniem, ze w momencie wyplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wszeUde naleznosci
na rzecz Podwykonawcy zostan^ uregulowane w calosci.

14. Wykonanie cz?sci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowiq^zan wynikaj^cych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie dzialania b^,dz zaniechania, w tym uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (dalszego

podwykonawcy) jak za wlasne dzialania b^dz zaniechania. Wykonawca w szczegolnosci ponosi
wobec Zamawiaj^cego peln^ odpowiedzialnosc zgodme z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu cywilnego.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq, roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiaj^cego.

16.Zamawiaj£i,cy moze zaz^dac od Wykonawcy niezwlocznego usuni?cia (np. z terenu budowy)
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiaj^,cego, lub moze usun^c takiego podwykonawc?
lub dalszego podwykonawc? na koszt Wykonawcy,z zastrzezeniem ust. 10.
17.Zamawiaj^cy, moze z^,dac od Wykonawcy zmiany lub odsuni?cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprz?t

»(
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techniczny, osoby i kwaliflkacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
dajq, r?kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na z^danie Zamawiaj^cego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaj^ postanowienia niniejszej umowy.
18. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy b%dz wprowadzic podwykonawcy w zakresie nieprzewidzian)rm w ofercie
Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 12/pn/2019.

19.Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy b^dz
wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 12/pn/2019, winno nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy.
20.W zwi^zku z tym, iz robota budowlana objyta przedmiotem umowy bydzie wykonywana w miejscu
podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przyst^ieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca zobowi^zuje siy zawiadamiac Zamawiaj^cego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwsz)mi, w trakcie realizacji umowy,
a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszjmi okresie
zamierza powierzyc realizacjy roboty budowlanej (jezeli dotyczy).
21.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal siy na zasadach okre^onych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spelniania warunku
udzialu w postypowaniu (warunku dot. zdolnosci zawodowej - posiadanie wymaganego
doswiadczenia), Wykonawca jest obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia warunek w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal siy w trakcie postypowania o udzielenie
zamowienia.

22.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopi^ umowy
o podwykonawstwo dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzaj^cy, ze osoby zawieraj^ce umowy w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadaj^ uprawnienia do jego reprezentacji.
23.Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiaj^cego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t^ umowq,wymaga ponownej akceptacji
Zamawiaj^cego w trybie okre£onym w niniejszym paragrafie.
24.Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje siy zasady okreslone
w niniejszym paragrafie.
25.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporz^dzane s^ w jyzyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowi^zany zal^czyc
do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jyzyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie przysiygle umowy na jyzyk polski.
26.Do zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, odpowiedme
zastosowanie znajdq, postanowienia niniejszej umowy.
27.Powierzenie wykonania czysci zamowienia (umowy) podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy.

[j
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Termin realizacji
1. Wykonawca zobo-wii^zuje si? wykonac robot? budowlan^ w terminie do 90 dni licz^c od dni<i

przekazania Wykonawcy frontu robot, co winien potwierdzic protokol odbioru robot budowlailych.
2. Zama-wiaj^cy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia
umowy, po dopelnieniu formalnosci wymaganych obowi^zuj^cym prawem, a wynikaj^cych z decyzji
Prezydenta Miasta Cz?stochowa nr 860 z dnia 16.08.2018 r. o pozwoleniu na budow?. Przekazanie
frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony protokcdem przekazania frontu robot.
3. W terminie do 3 dni roboczych hcz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ harmonogram
realizacji robot budowlanych. Harmonogram ten w toku realizacji umowy moze podlegac
zmianom, uzgadnianym stosownie do biez^cych potrzeb przez przedstawicieU Wykonawcy
i Zamawiaj^cego wskazanych w umowie.

Wykonawca zobowi^zuje si? w toku wykonywania robot do dokonywania na biez^co uzgodnieh
z inspektorem nadzoru, o ktorym mowa w §5 ust.l umowy,w zakresie przedmiotu umowy.
4. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj?tych przedmiotem umowy w dniach od
poniedzialku do pi^tku w godz. od 7.00 do 19.00; w innym wymiarze czasowym niz wskazany
powyzej prowadzenie robot b?dzie mozliwe tylko na wniosek Wykonawcy i za zgod^ Zamawiaj^cego,
z tym, ze prace polegaj^ce na przekuciach winny bye wykonywane wyi^cznie w soboty, po
kazdorazowym uzgodnieniu z Zamawiaj^cym.

W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ (tj. pon.-pt. w godz. od 8.00 do 16.00) zalecane jest
wyeliminowanie lub istome ograniczenie prac realizowanych przy pomocy elektronarz?dzi,
utrudniaj^cych prac? i obslug? interesariuszy Sl^skiego OW NFZ (nadmierny halas i zapylenie).
5. Wykonanie robot budowlanych zostanie potwierdzone przez Strony protokotem odbioru robot
budowlanych. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest dokonac odbioru robdt w terminie do 2 dni roboczych
licz^c od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawc?, z zastrzezeniem postanowieh
ust.6. Zgloszenie moze nast^ic na pismie b^dz- za posrednictwem poczty e-mail na adres:
,potwierdzone nast?pnie na pismie.
6. Wykonawca zobowi^zany jest dokonac zgloszenia gotowosci do odbioru robdt nie pdzniej niz 1 dzieh
roboczy przed uplywem terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Wraz ze
zgloszeniem gotowosci do odbiom Wykonawca zobowi^zuje si? przedlozyc Zamawiaj^cemu
kosztorys powykonawczy oraz wszelkie dokumenty wymagane do dokonania odpowiednich zgloszeh
do Urz?du Dozom Technicznego (UDT) oraz do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
(PINBUD).
Wykonawca zobowi^zuje si? do dokonania wszelkich czynnosci zwi^zanych ze zgloszeniem do UDT
we wspolpracy z Zamawiaj^cym. Czynnosci zwi^zanych ze zgloszeniem do PINBUD dokonuje
Zamawiajttcy we wspdlpracy z Wykonawcy.
Kosztorys powykonawczy stanowi wyci^ ze szczegolowego kosztorysu ofertowego (zal^cznik nr 2
do umowy) z uwzgl?dnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zgodnie z niniejsz^ umow^ oraz
ustaw^ Prawo zamowieh publicznych. Protokot odbioru robot budowlanych winien wskazywac
wykaz oraz mimery seryjne zainstalowanych urz^dzeh (jezeli dotyczy), a takze stwierdzac dostarczenie
kosztorysu powykonawczego oraz wszelkich dokumentdw wymaganych niniejsz^ umow^ na etapie
odbiom robot.

7. W terminie do 2 dni licz^c od dnia podpisania protokoiu odbioru robot budowlanych, Wykonawca
zobowi^zany b?dzie opracowac i dostarczyc Zamawiaj^cemu dokumentacj? powykonawczy jezeli
okoHcznosci b?d^ wymagaly jej sporz^,dzenia (wyst^i^, zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej).
W takim przypadku Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc dokumentacj? powykonawczy w formie
pisemnej (2 egzemplarze) »raz na hosniku CD lub DVD umozliwiajycym odczyt w formatach „.ath" (dot.
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kosztorysow),„.dwg"(dotyczy rysunkow, rzutow etc.) oraz

Z chwil^ odebrank przez Zamawiaj^cego dokumentacji powykonawczej, w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust.l umowy, na Zamawiaj^cego przechodz^ wszelkie maj^tkowe ptawa autotskie na
wszystkich polach eksploatacji do wykonanej dokumentacji, a w szczegolnosci:
a) prawo do korzystania i wykorzystywania dokumentacji powykonawczej w caiosci lub w cz?sci,
w tym do korzystania z zawartych w niej rozwi^zan projektowych;
b) prawo do modyfikacji dokumentacji powykonawczej;
c) prawo do udost^pnienia dokumentacji powykonawczej w dowolnej formie osobom trzecim,
w tym rowniez do publicznego udost?pnienia, w szczegolnosci poprzez publikacj? na stronie
intemetowej, jezeli zajdzie taka potrzeba;

d) prawo do powielania dokumentacji powykonawczej w calosci lub w cz?sci w dowolnej formie,
technice oraz ilosci egzemplarzy;

e) prawo do sporz^dzenia dowolnej ilosci kopii dokumentacji powykonawczej lub jej czgsci przy
pomocy dowolnej techniki, w tym drukarskiej, reprograficznej lub cyfrowej.
8. Nalezyte wykonanie robot budowlanych stanowi^cych przedmiot niniejszej umowy winno zostac

potwierdzone przez Strony protokotem koAcowym. Podstaw^ dla podpisania protokolu koncowego
bgdzie protokol odbioru robot budowlanych; dokumentacja powykonawcza - w sytuacji opisanej
w ust.7; decyzja (odbior) UDT zezwalaj^ca na eksploatacj? d:^gu osobowego oraz odbior robot
budowlanych przez PINBUD. Protokol kohcowy winien zostac podpisany bez zb^dnej zwloki.
9. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo udzialu we wszystkich odbiorach robot budowlanych
reahzowanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiaj^cego umow o podwykonawstwo na
roboty budowlane, przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz do zgiaszania uwag
i zastrzezen w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania
odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowi^zuje si? informowac
Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych realizowanych
przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, z takim wyprzedzeniem, aby
umozliwic Zamawiajq,cemu faktyczny udziai w odbiorach.
10. Protokoiy, o ktorych mowa w niniejszej umowie,zobowif^zuje si? przygotowac Zamawiaj^cy.
11. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisywania protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,
ze strony Zamawiaj^cego upowaznione sq, osoby wskazane w §5 ust.2 umowy; ze strony Wykonawcy
zas osoba lub osoby wskazane w §5 ust.3 umowy.
Poza odbiorami opisanymi w niniejszym paragrafie osoby wskazane w §5 ust.2 umowy
upowaznione sq^ do dokonywania w ramach niniejszej umowy rowniez odbiorow cz?sciowych oraz
odbiorow robot zanikaj^cych, czy ulegaj^cych zakryciu, ktore przewiduje STWiOR, jezeli takie
wyst^iq, w toku realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuk^ budowlan^ b^dz obowiq,zuj^cymi
przepisami prawa.
12. W celu dokumentowania przebiegu reakzacji umowy (roboty budowlanej) Zamawiaj^cy wymaga
prowadzenia przez Wykonawc? dziennika budowy (dokumentu rejestruj^cego przebieg robot).
13. Najpoiniej w dniu zawatcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy
dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przediozy Zamawiaj^cemu
(jednej z osob wskazanych w umowie) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego
zamowienia (umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na

podstawie umowy o prac?, b?d^ zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu
pracy w calym okresie realizacji umowy. Kompleme oswiadczenie winno zawierac rowniez wykaz
osob (imi? i nazwisko) zatrudnionych na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem
wykon)rwanych przez te osoby czynnosci (zakres obowi^zkow pracownika) oraz wraz ze wskazaniem
daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy o prac?.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie nrawo do dokonania weryfikacji wykazu osob zarowno pod k^tem
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem
mozliwosci realizacji umowy z udzialem osob w liczbie wynikaj^,cej z wykazu.
Nieziozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc?
(lub podwykonawc?) uprawnia Zamawiaj^cego do skotzystania z prawa do rozwi^zania umowy oraz
do naliczenia Wykonawcy katy umownej w wysokosci okreslonej w §12 ust.1 lita umowy, jezeli
Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl wymaganego
kompletaego oswiadczenia.
Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie
si? wszystkie czynnosci fizyczne w ramach robot ogolnobudowlanych i instalacyjno - elektrycznych
opisanych w dokumentacji projektowej, w tym w przedmiarze robot, oraz w STWiOR, wykonywane
bezposrednio przez pracownikow fizycznych uczestniczq,cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy
w procesie wykonywania robot budowlanych (uslug) obj?tych przedmiotem zamowienia, z wyt^czeniem
czynnosci pplegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).
Powyzszy wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy
czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy (tj. w ramach uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej), kierownika robot b%dz inne osoby
pelni^ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane, w tym przez osob? z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeh elektrycznych i elektroenergetycznych, a takze nie obejmuje
przypadkow wykonywania swiadczenia osobiscie przez przedsi?biorc? prowadz^cego dzialalnosc
gospodarcz%.
Wymog zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo

zamowieh publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy na
roboty budowlane, nie zas w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.
14. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez
Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wyrnaganego na podstawie ust.l3):
a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o prac? zatrudnionego
pracownika;

b) mozliwosc z^dania innych dokumentow, np. dokumentow potwierdzaj^cych oplacanie skiadek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
z informacj^ o liczbie odprowadzonych skiadek) w postaci zaswiadczenia wiasciwego oddzialu
ZUS lub dowodow potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczen;
- zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezb?dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prac?, w szczegolnosci imi? i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy
o prac?, rodzaj umowy o prac? oraz zakres obowi^zkow pracownika.
c) mozliwosc zwrocenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli
w prz)rpadku powzi?cia w^tphwosci co do sposobu zatrudnienia.
Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie
Zamawiajq.cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osob wykpnuj^cych
w trakcie realizacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac?.
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§4
1.

Umowa niniejsza b?dzie mogia ulec zmianie w zaktesie terminu wykonania umowy w przypadku

wyst^ienia nast?pujq,cych ptzeszkod w jej realizacji:
a) w przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyj^tym w doktiynie
i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia
jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne dziaiania przyrody, zamieszki
uliczne, jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.
W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si?
Wykonawca,jako siiy wyzszej oraz jej wptywu na mozliwosc prowadzenia robot.
b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych
warunkami organizacyjnymi lub innymi okolicznosciami, przez ktore nalezy rozumiec
w szczegolnosci sytuacje wynikaj^ce z wad dokumentacji, w oparciu o ktor^ realizowana jest
umowa, a takze sjmiacje zwi^zane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwolen,
uzgodnien etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot;
c) w przypadku zaistnienia warunkow atmosferycznych uiuemozliwiaj^cych prawidlowe
technologicznie wykonywanie robot budowlanych; zasadnosc powolania si? na przedmiotow^
przeslank? b?dzie kazdorazowo oceniana przez Zamawiaj^cego na podstawie powszechnie
dost?pnej wiedzy budowlanej na temat procesdw technologicznych wykonywania robot
budowlanych;
za
warunki atmosferyczne uniemozliwiaj^ce prawidlowe technologicznie wykonywanie robot
budowlanych - niniejsze dotyczy robot zewn?trznych - Strony umowy uznaj^ spadek temperatury
powietrza w nocy ponizej +500; wyst^ienie takich okolicznosci winno zostac uwzgl?dnione w dzienniku
budowy;

d) gdy wyst^i koniecznosc wykonania robot dodatkowych b^dz robot zamiennych, jezeli
wstrzymuj^ one lub opozniaj^ realizacj? przedmiotu umowy;

2.

3.

e) w przypadku wyst^ienia niebezpieczehstwa koHzji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb?dnym do unikni?cia lub usuni?cia tych kolizji.
W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a, b, c, d lub e),
termin wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb?dny do usuni?cia lub
ust^ienia przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego nast?puj^cego po dniu
usuni?cia lub ust^ienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.
Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych b?dzie wymagalo pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiaj^cego na protokole zawieszenia okre^aj^cym w szczegolnosci dat? rozpocz?cia okresu
zawieszenia, podpisan)^! przez Zamawiaj^cego oraz Wykonawc?.

4.

Kazdorazowe zawieszenie robot zostanie rowniez odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone
wpisami w kolejnych dniach az do usuni?cia lub ust^ienia przeszkody.

5.

Po usuni?ciu lub ustqpieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporz^dzq,pisemny aneks do umowy
wskazuj^cy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych oraz okreslaj^cy termin pozostaly
do zakohczenia realizacji umowy z uwzgl?dnieniem liczby dni kalendarzowych trwaj^cego
zawieszema.

6.

Wyst^ienie ktorejkolwiek z przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu
realizacji robot budowlanych jako calosci; przeszkoda moze dotyczyc realizacji pojedynczej pozycji
lub niektorych pozycji szczegolowego kosztorysu ofertowego, b^dz ich cz?sci, co nie wyklucza
prowadzenia robot budowlanych w innym zakresie. Niezaleznie od zakresu zawieszenia, zapisy ust.
1-5 znajd^ odpowiednie zastosowanie.

n/1/
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7. Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze srodkow inwestyq^nych roku 2019, Zamawiaj^cy
zastrzega, iz;

a) w sytuacji niezakonczenia realizacji umowy do dnia 17.01.2020 r. z powodu niedotrzymania terminu
realizacji umowy przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do rozwiq,zania umowy
z zachowaniem zasad okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci 5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ustl umowy.
b) w sytuacji niezakonczenia realizacji umowy do dnia 17.01.2020 r. z powodu innego niz wskazany pod
lit. a, a takze, jezeli w przypadku, o ktorym mowa pod lit. a, Zamawiaj^cy nie skorzysta z prawa do
rozwi^zania umowy, Zamawiajq^cy dokona inwentaryzacji robot oraz oceny ich zaawansowania
wedlug stanu na dzien 17.01.2020 r. w oparciu o zal^cznik nr 2 do umowy. Stosownie do
powyzszego Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres umowy,
nie wi^cej jednak niz 80% kwoty wynagrodzenia calkowitego umowy, nawet w przypadku, gdyby
wartosc wykonanych na dzien 17.01.2020 r. prac przekroczyla poziom procentowy wskazany
w zdaniu poprzednim.

Podstaw^ zaplaty - obok faktury VAT wystawionej i dostarczonej przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu
nie pozniej niz w dniu 24.01.2020 r., z zastrzezeniem konsekwencji niedotrzymania ww. terminu
wskazanych w §8 ust. 9 umowy, b§dzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na dzien 17.01.2020 r.,
a takze protokol zawieszenia robot.
Do zawieszenia terminu wykonania umowy w omawianym przypadku znajdq, odpowiednie
zastosowanie zasady opisane w ust.2-4 niniejszego paragrafu. Bieg terminu realizacji robot

budowlanych b^dzie kontynuowany od pierwszego dnia roboczego nast^puj^cego po dniu usuni^cia
lub ust^ienia przeszkody, a wi?c po uzyskaniu przez Zamawiaj^cego srodkow finansowych na rok
2020 na realizacj? umowy.
Do odbioru robot, zasad wystawiania faktur oraz zaplaty wynagrodzenia stosuje si? odpowiednio
postanowienia §7-8 umowy.
8. W przypadku nieuzyskania srodkow finansowych przez Zamawiaj^cego do dnia 30.04.2020 r.,
Zamawiaj^cy tozwi^£e niniejsz^ umow? w zakresie niezrealizowanej cz?sci przedmiotu umowy
z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia zlozenia wypowiedzenia na
pismie. Po dokonaniu wypowiedzenia, a przed uplywem terminu wypowiedzenia, Wykonawca dopelni
wszystkich wymaganych umowq.formalnosci.
§5
1. Nadzor inwestorski w imieniu Zamawiaj^cego pelnic b?dzie inspektor nadzotu;
, tel
; nr uprawnieh
, przynaleznosc do Izby

Do przeprowadzenia odbioru i podpisania ptotpkolu odbioru robot budowlanych, o ktorym mowa
w niniejszej umowie, Zamawiaj^cy upowaznia inspektora nadzoru wskazanego w ust.l oraz
nast?puj^ce osoby: 1
, tel
,2
, tel
,3
tel.
Dla skutecznosci wystarczy dzialanie inspektora nadzoru oraz dwoch sposrod
wskazanych wyzej osob.
Osoby wskazane w zdaniu 1 sq, rowniez odpowiedzialne ze strony Zamawiaj^cego za biez^ce
kontrolowanie przebiegu umowy oraz upowaznione do uzgadniania harmonogramu realizacji robot
budowlanych, a takze do podpisania innych protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, niz
wskazany w zdaniu 1. Dla skutecznosci wystarczy dzialanie dwoch sposrod wskazanych wyzej osob.
Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,
w tym za biez^ce kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokolow,
o ktorych mowa w niniejszej umowie, uzgadniania harmonogramu realizacji robot budowlanych, s^:
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, tel

wzor umowy
,2

, tel

Dla skutecznosci wystarczy dziaianie

jednej ze wskazanych osob.

4. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ustl-ust.3 dla swej skutecznosci wymaga
jedynie pisemnego oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie umowy.
5. Wykonawca ustanowil na potrzeby niniejszej umowy kierownika budowy w osobie:
- nr uprawnieh budowlanych:

z dnia

,

,

- zaswiadczenie i nr wpisu na list? czlonkow samorz^du zawodowego:

,

- tel. kontaktowy:
Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedlozyl Zamawiaj^cemu dokumenty potwierdzaj^ce
uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz zaswiadczenie' o wpisie na list? czlonkow wlasciwej
izby samorz^du zawodowego potwierdzaj^ce czlonkostwo w izbie z okreslonym terminem waznosci
oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.
Kierownik budowy posiada uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowalnej.
6. Ewentualna zmiana kierownika budowy wskazanego w ust.5 b?dzie mozliwa pod warunkiem
posiadania przez nowego kierownika budowy wymaganych uprawnieh. Zmiana taka wymaga pisemnej
akceptacji ze strony Zamawiajq^cego.
7. Kierownik budowy zobowiq,zany jest dokonywac czynnosci zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie
przepisami prawa, w tym prowadzic dziennik budowy.
8. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych
wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot budowlanych obj?tych niniejszq, umow£t przy
zachowaniu warunkqw wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowi^uj^cymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale przynajmniej 1 osoby
posiadaj^cej uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeh
elektrycznych i elektroenergetycznych.
9. Wykonawca zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^cemu przed przyst^ieniem do robot imienny
(imi? i nazwisko; podstawa dysponowania) wykaz wszystkich osob, ktore b?d^ braly udziai w realizacji
niniejszej umowy. O zmianach dotycz^cych wykazu osob Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac
Zamawiaj^cego bez zb?dnej zwloki, na pismie. Zmiana osob podanych w wykazie jest dopuszczalna
przy uwzgl?dnieniu w)miog6w niniejszej umowy.
10. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjn^ dotycz^cq, RODO oraz ze wypelnil

obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji niniejszej umowy, w przypadku,
gdy obowiqzek taki spoczywa na Wykonawcy*
*RODO - ro^or^fid^nie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 ^ dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
ftsycs^ych w s^ici^ku ^ pnietwars^aniem danych osobonych i w sprawie swobodnego prs;eptywu takich danych ora^ mhyknia
dyrektyuy 95146/WE (ogolne rovpors^pds^enie o ochronie danych)(D^. Un^K. 04.05.2016).

[Zapis spstanie pospstawiony w tresci umowy stosownie do oswiadcspnia Wykonawy spwartego wJormulars(U oferty]
§6

1. Wykonawca zobowi^zuje si? strzec mienia znajduj^cego si? w pomieszczeniach lub na terenie obj?tym
robotami budowlanymi oraz zapewnic nalezyte warunki BHP i przeciwpozarowe z uwzgl?dnieniem
przepisow rozporz^dzenia Ministra Pracy i PoKtyki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
oraz rozporz^dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykon3rwania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Wykonawca dopelni

obowi^zkow w zakresie wymagah dotycz^cych bezpieczehstwa i higieny pracy oraz warunkow
przeciwpcjzarowych okreslonych w dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Wykonawca

/
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2.

wzor umowy

zobowi^zuje si? do umozliwienia wst?pu na teren prowadzonych robot pracownikom organow
nadzoru budowlanego oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajq-cego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialhosc materialn^(finansow^ za wszelkie szkody powstaie po stronie
Zamawiaj^cego, jego pracownikow lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem
umowy.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Zamawiaj^cy w dniu przekazania frontu robot przekaze Wykonawcy teren przeznaczony na zaplecze
socjalno-bytowe.
Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowi^zany jest uporz^dkowac teren budowy oraz
teren zaplecza, o ktorym w ust.3.
Wszelkie odpady, materialy rozbiorkowe, w tym gruz, beton, Wykonawca zobowi^zuje si? w ramach
wynagrodzenia calkowitego umowy wywiezc i zutylizowac, zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami
prawa. Wykonawca na z^danie Zamawiaj^cego zobowi^zuje si? przedloiyc ZamawiajE^cemu dokument
potwierdzaj^cy dokonanie utylizacji zgodnie z obowi^zujq,cymi w tym zakresie przepisami,
Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy korzystanie z mediow (energia elektryczna, woda i scieki)
w zakresie niezb?dnym do realizacji umowy.
Zamiar rozpocz?cia przez Wykonawc? jakichkolwiek robot zwi^zanych z wylq,czeniem mediow
zasilaj^cych budynek lub stanowijtcych ingerencj? w siec logiczn^ wymaga bezwzgl?dnie
wczesniejszego uzgodnienia z jednym z pracownikow Zamawiaj^cego wskazanych w §5 ust. 2 umowy,
tj. CO najmniej na 2 dni robocze przed planowanym przez Wykonawc? rozpocz?ciem takich robot.
Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materiaiy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz
inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?d^ fabrycznie nowe, nieuzywane i w pelni
wartosciowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w roku 2019, pochodz^ce z legalnego zrodia.
Materialy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze narz?dzia, sprz?t uz)rty
do wykonania umowy, b?dq^ spelnialy wymogi i normy okreslone w obowi^zuj^cych przepisach,
odpowiadaly, tam gdzie jest to wymagane, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa
dopuszczen, deklaracje zgodnosci, atesty etc. /wyroby budowlane (wbudowane w obiekt budowlany),
szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego, b?d^ posiadaly
dokumenty potwierdzajq,ce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego
stosowania w budownictwie/. Wykonawca obowi^zany jest dostarczyc Zamawiaj^cemu wszelkie
wymagane dokumenty najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru robot budowlanych.

Infohnuje si? Wykonawc? na potrzeby realizacji niniejszej umowy,iz budynek przy ul. Czartoryskiego
28 w Cz?stochowie podlega ochronie fizycznej w dni robocze w godz. od 7.00 do 19.00, zas
monitoringowi elektronicznemu w godz. od 19.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy (soboty oraz dm
ustawowo wolne od pracy). Wykonawca zobowi^zuje si? uwzgl?dnic nimejsze w trakcie wykonywama
umowy.

10. W godzinach pracy S%kiego OW NFZ (tj. od pon.-pt. w godz. od 8.00 do 16.00) zalecane jest
wyeliminowanie lub istotne ograniczenie prac realizowanych przy pomocy elektronarz?dzi,
utrudniaj^cych prac? i obslug? interesariuszy Sl^skiego OW NFZ(nadmiemy halas i zapylenie).
11. Najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru robdt budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?
przekazac Zamawiajq.cemu wszelkie dokumenty techniczno-ruchowe niezb?dne do prawidlowego
uzytkowania dzwigu osobowego, b^dz innych urz^dzen (lub instalacji), w tym wszelkie instrukcje
uzytkowe oraz instrukcje obslugi.
§7

Wynagfodzenie umowy

1.

Wynagrodzenie z tytulu niniejszej umowy wynosi
zlotych brutto),

zlotych brutto (slowme:
zl netto, zgodnie ze szczegolowym

/
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kosztorysem ofertbwym stanowi^cym zatacznik nr 2 do umowy. z zastrzezeniem postanowieri §la
umowy. Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wykonawca otrzyma
wynagfodzenie za faktycznie wykonane roboty budowlane zgodnie z umow% co potwierdzi kosztorys
powykonawczy, 6 ktorym mowa w §3 ust. 6.

/W przypadku, gdy obowiqzek podatkowy zgodnie z przepisami a podatku ad towarow
1 using bfdzie sppczywatna Zamawiajqcym usttbrzmi:
Wynagrodzenie z tytuiu niniejszej umowy wynosi
; zlotych (siownie:
ziotych), zgodnie ze szczegolowym kosztorysem ofertowym stanowi^cym zaiacznik nr 2 do nmowtr
z zastrzezeniem postanowien §la umowy. Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem

kosztorysowym. Wykonawca ottzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty budowlane
zgodnie z umow^ co potwierdzi kosztorys powykonawczy, o ktorym mowa w §3 ust. 6.

2.

Kwota brutto, o ktorej mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty niezb^dne do wykonania umowy,
w tym koszty materialow, urz^dzen, robocizny oraz wszelkie inne koszty, a takze nalezne oplaty
i podatki zwi^zane z reaHzacj^ umowy.

/W przypadku, gdy obowiqzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarow
i ustug b^dzie spoczywaina Zamawiajqcym w ust.2 zd. 1 in One dopisuje si^ ,,za wyjqtkiem
podatku od towarowi using(VAT)",/

3.

Zabrania si? Wykonawcy reaUzacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot budowlanych nie
obj?tych niniejsze umow^ bez odr^bnej decyzji Zamawiaj^.cCgo. Kazdorazowe odst^pstwo od
powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

4. Jezeli w okresie realizacji umowy nast^pi ustawowa zmiana stawki podatku VAT przyjmuje si?
nast?puj^ce zasady.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczala zwi?kszenie wynagrodzenia bmtto umowy albo
- w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami obowi^zany bedzie
odprowadzac Zamawiaj^cy - zwiekszenie wydatku brutto po stronie Zamawiaj^cego, wynagrodzenie
netto umowy, w tym takze wartosci, ceny netto podane w zal^czniku nr 2 do umowy, zostanie

obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wydatek
brutto po stronie Zamawiaj^cego nie przekroczyl ceny oferty netto Wykonawcy powi?kszonej
o podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej w dniu zlozenia oferty w zamowieniu nr 12/pn/2019.
. W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do
wynagrodzenia netto umowy, w tym takze do wartosci, cen netto podanych w zal^czniku nr 2 do
umowy,zostanie doUczony podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej na skutek zmniejszenia stawki.

Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie
pisemnej, w drodze aneksu do umowy,ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT.
5. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowy okreslone w §7 ust.l -umowy, nie narusza
przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minirnalnym wynagrodzeniu za prac?
oraz niektorych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2177).
§8

Warunld i terminy platnosci

1.

Zaplata z tytulu niniejszej .umowy nast^pi z dolu,,w formie polecenia przelewu, na rachunek
bahkowy Wykonawcy podatiy na fakturze VAT, w terminie do 21 dni liczs^c od daty dostarczenia do
siedziby Zamawiaj^cego prawidlowo wystawionej faktury VAT, na podstawie protokoiu
koncowego oraz kosztorysu powykonawczego, o ktorym mowa w §3 ust.6 umowy,
z zastrzezeniem postanowien ust.6-7 oraz ust.8 niniejszego paragrafu.

Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzieh obciq,zenia rachunku Zamawiaj^cego.

/
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3.

Zamawiaj^qr zaplaci Wykonawqr odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie -wynagrodzenia, liczone
od dnia nast^pnego po dniu, w ktorym zapiata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego

4.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci%

wezwania do zapiaty.
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosci.
5. Faktura VAT powinna uwzglgdniac nast^puj^ce dane:
Nabywca:
NarodowjFundus^ Zdrowia ^ siedt^tbci w Wars^wie,
adm: ul Grojecka 186, 02-390 Warss^awa,
NIP: 107-00-01-057

Odbiorca i ptatnik dowodu:
Slciski Odd^ai Wojen>6dt(ki Narodowego Fundust(u Zdroma ^siedsjbci w Katowicach,
adres: ul. Kossutha 13, 40 —844 Katowice.

6.

Podstaw^ wypiaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia b^dzie wystawiona przez Wykonawc?
faktura VAT oraz:

a) protokoi koncowy, w ktorym b?d^ wyszczegolnione elementy robot budowlanych wykonane
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
b) sporz^dzone nie wczesniej niz 5 dni przed upiywem terminu piatnosci oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawc? lub przez podwykonawcow,
c) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez
nich lub pelnym obj^ciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozUczeniu tych robot do wysokosci
obj^tej platnosci^ koncowy.

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktur^ VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust 6,
Zamawiaj^cy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wjmagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawc? stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiaj^cego
zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawc? wymagah, o ktorych mowa w ust.6, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiaj^cego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do z^dania
odsetek.

8.
9.

Zamawiaj^cy jest uprawniony do z^dania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnieh
w przj^adku wq,tpliwosci dotyczq.cych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o plamosc.
Wykonawca zobowi^zuje si? do wystawienia i dostarczenia faktury VAT w termime zgodnym
z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, nie pozniej jednak niz.w dniu 24.01.2020 r. W przypadku
wystawienia i dostarczenia Zamawiaj^cemu faktury VAT po terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzaj^cym, Zamawiajq^cy moze skorzystac z prawa do tozwi^zatiia umowy z zachowaniem
zasad okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do nahczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ust.l umowy.
§9

Platnosci na tzecz podwykonawcow

1.

W przypadku powierzenia przez Wykonawc? reaUzacji cz?sci umowy podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplat? wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcy przy uwzgl?dnieniu postanowien §2 ust.l3 umowy.

2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajy:ego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia

i\f\

^
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przysiuguj^cego Podwykonawqr lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwrocic si? z z^daniem zapiaty naleznego ■w)^agrodzenia bezposrednio
do Zamawiaj^cego.

3.

Zamawiaj^cy niezwiocznie po zgloszeniu z^dania dokonania piatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawc? o z^daniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawc? do
zgloszenia pisemnych uwag dotycz^cych zasadnosci bezposredniej zapiaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczaj^c mu w tym celu termin nie krotszy niz 7
dni od dnia otrzymania przez Wykonawc? wezwania.

4.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawc? w terminie okreslonym w ust 3 uwag podwazaj^cych
zasadnosc bezposredniej zapiaty, Zamawiaj^cy moze;

a) nie dokonac bezposredniej zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zapiaty lub
b) zlozyc do depozym s^dowego kwot? potrzebnq, na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej w^tpliwosci co do wysokosd
kwoty naleznej zapiaty lub podmiotai, ktoremu platnosc si? nalezy,

c) dokonac bezposredniej zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapiaty.

5.

Zamawiaj^cy jest zobowi^zany zaplacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcyj nalezne

wynagrodzenie, b?d^ce przedmiotem z^dania, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc faktur^ VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzaj^cymi wykonanie i odbior robot, dostaw, uslug, a Wykonawca nie zlozy
w trybie okredonym w ust. 3 uwag, o ktorych mowa w ust. 7, wykazuj^cych niezasadnosc
bezposredniej zapiaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyl^cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zapiaty.
6. Rownowartosc kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, b^dz skierowanej do
depozytu sq^dowego, Zamawiaj^cy potr^ca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
7. Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 5, zawieraj^ce
szczegolowe uzasadnienie zaj?tego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw iuslug reahzowanych przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc?, prawidlowosci ich
wykonania, oraz co do wjrpelnienia przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc? postanowien
Umowy o podwykonawstwo w zakresie maj^cym wplyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci maj^cych wplyw na t? wymagalnosc.
8. Zamawiaj^cy jest uprawniony do odst^ienia od dokonania bezposredniej piatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i wykaze niezasadnosc takiej piatnosci, lub
jezeH Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaz^ zasadnosci takiej piatnosci.
9. Zamawiaj^cy moze dokonac bezposredniej piatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i potwierdzi zasadnosc
takiej piatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykazq^ zasadnosc takiej piatnosci.
10. Podstawq^ piatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy b?dzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc? lub Podwykonawc?,
przedstawiona Zamawiaj^cemu wraz z potwierdzona za zgodnosc z oryginalem kopisi protokolu
odbioru przez Wykonawc? lub Podwykonawc? robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub uslug.
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11. Bezposrednia platnosc dokonywana przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy b^dzie obejmowac wyl^cznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu
opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawc? lub Podwykonawcy i bydzie
dotyczyc wylq,cznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj^cego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
uslug.
12. Dokonanie bezposredniej plamosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej plamosci do depoz3ma
s^dowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przysluguj^cej Wykonawcy od Zamawiaj^cego
z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadaj^cej dokonanej plamosci.
13. Zamawiaj^cy dokona bezposredniej plamosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiaj^cego uznania plamosci bezposredniej za uzasadnion^.
14. Zamawiaj^cy moze zlozyc do depozym s^dowego kwoty potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych w^tpKwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub co do podmiom, ktoremu plamosc nalezy siy, co uznaje siy za rownoznaczne
z wykonaniem w zakresie objytym zdeponowanq^ kwot^ zobowi^zania Zamawiaj^cego wzglydem
Wykonawcy.

15. Odpowiedzialnosc Zamawiaj^cego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tymlu
plamosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wyl^cznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajq,cej z niniejszej umowy.

W przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umow^ o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi niniejszq. umow^
Zamawiaj^cy uzna i w)rplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego fakmry VAT lub rachunku wyl^cznie kwot^ naleznq, na podstawie cen jednostkowych
okre^onych niniejsz^ umow^.

16. Koniecznosc wielokromego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaplat na sum? wi?kszq^ niz 5% wartosci
umowy moze stanowic podstaw? do rozwi^zania umowy w sprawie zamowienia puhlicznego przez
Zamawiaj^cego oraz naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w §12 ust.l lit.a umowy.
17. Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowien publicznych nie namszajq, praw i obowi^zkow
Zamawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikaj^cych z przepisow
art. 64T ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
§10

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowv

1.

Wykonawca wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
CO stanowi 10% ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 12/pn/2019.

zl,

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

2.

W trakcie reaHzacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jednq^ lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^losci zabezpieczenia i bez zmmejszania
jego wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest
poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

3.

Zwrot i rbzUczenie zabezpieczenia dokonane zostanq^ zgodme z art. 151 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiaj^emu przysluguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia licz^c

\%
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od dnia podpisania protokotu kodcowego. Pozostal^ czqsc zabezpieczenia (do 30%) Zamawiaj^qr
obowi^zany jest zwrocic Wykonawcy nie pozniej niz w 15 diiiu po uplywie okresu r^kojmi za wady
(warunkiem zwrotu 30% zabezpieczenia jest uplyw okresu r^kojmi za wady w zakresie wszystkich
elementow przedmiotu umowy).
W okresach ptzysiuguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz^sci), Zamawiaj^cy nie
moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^ienia z roszczeniem z tytulu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^iio w okresie waznosci
zabezpieczenia.
§11

Gwatancja i t^kojmia za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl^dem Zamawiaj^cego za przygotowanie i wykonanie calosci
robot b?d£tcych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy, tj. na wykonane roboty
budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materialy/urz^dzenia (w lym dzwig
osobowy, system telewizji przemysiowej CCTV), a takze na pozostale elementy umowy (w tym
meble), ktore mozna obj^c gwarancji lub r^kojmiq, za wady, na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 60-miesi^c2nej gwarancji i rgkojmi za wady, za wyj^tkiem
systemu telewizji przemysiowej CCTV, na ktory Wykonawca udziela 36-miesi^cznej gwarancji
i r?kojmi za wady.

Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady rozpoczyna si? od dma podpisania protokoiu odbioru robot
budowlanych, konczy zas wraz z uplywem odpowiednio 36 miesi?cy albo 60 miesi?cy licz^c od dnia
podpisania protokoiu koncowego. Niniejsze oznacza,iz w przypadku systemu telewizji przemysiowej
CCTV,okres gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dma podpisania protokoiu odbioru robot
budowlanych, kohczy zas wraz z uplywem 36 miesi?cy licz^c od dma podpisania protokoiu
koncowego; w przypadku wszystkich pozostalych elementow przedmiom umowy, poza systemem

telewizji przemysiowej CCTV, okres gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania
protokoiu odbioru robot budowlanych, kohczy zas wraz z uplywem 60 miesi?cy licz^c od dnia
podpisania protokoiu koncowego.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplatnego usuni?cia w ramach udzielonej gwarancji wad fizycznych
(naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawniq,si?
w okresie udzielonej gwarancji. Termin konkremej naprawy lub wymiany kazdorazowo zostanie
wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiaj^cego.
4.

Wszelkie koszty zwi^zane z wymiany lub naprawq,(w szczegolnoki koszty robocizny, materialow),

5.

Wykonawca zobowi^zuje si? wydac Zamawiaj^cemu najpozniej w dniu podpisania protokohi

w tym z ewentualnym transportem,instalacje ponosi Wykonawca.
odbioru robot budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotycz^ce przedmiotu umowy.

Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog% bye sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane
s^ postanowieniami niniejszej umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach
gwarancj^nych mogq, bye korzystniejsze od okreslonych w niniejszej umowie.
6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonywania przegl^dow
konserwacyjnych zainstalowanego d:^gu osobowego oraz do wspolpracy z UDT na warunkach oraz
z cz?stotliwosci^ okreslon^ w dokumentach dotycz^cych dhwigu (dokumenty techniczno-ruchowe -

instrukcja eksploatacji, dokumenty gwarancyjne), nie rzadziej jednak niz z cz?stotliwosciq, oraz
na warunkach kreslonych w obowi^zuj^cych w t)^! zakresie regulacjach prawnych
(por. rozporz^dzenie Ministra Przedsi?biorczoki i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r.
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w sprawie wamnkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw
i modemizacji virz^dzen transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r., poz.2176).
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonywania przegl^dow
konserwacyjnych zainstalowanego systemu telewizji przemysiowej CCTV na warunkach
oraz z cz?stotliwosciq, okreslon^. w dokumentach dotycz^cych telewizji przemysiowej CCTV
(dokumenty techniczno-ruchowe, dokumenty gwarancyjne).
7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone
w trakcie odbioru oraz za wady powstaie po odbiorze w okresie r?kojmi za wady(w tym za wszelkie
wady utrudniaj^ce b^dz uniemozliwiaj^ce dokonanie odbioru UDT b^dz PINBUD).
8. W przypadku wykrycia wady, o ktorej mowa w ust.7, Zamawiaj^cy zawiadomi o niniejszym pisemnie
Wykonawc? w terminie do 2 dni roboczych licz^c od daty ujawnienia wady, informuj^c jednoczesnie
Wykonawc? o miejscu i terminie ogl?dzin.
9. Zamawiaj^cy sporz^dzi protokot z oglfdzin, w ktorym stwierdzi istnienie wady oraz wskaze
Wykonawcy termin przeznaczony na jej usuni?cie. Protokol z ogl?dzin winien zostac podpisany przez
obie Strony. Usuni?cie wad zostanie stwierdzone przez Strony protokolamie.
10. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie r?kojmi za wady, wad przedmiotu

umowy, Zamawiaj^cemu przysluguj^ nast?puj^ce uprawnienia, przy odpowiednim uwzgl?dnieniu
zasad opisanych w ust.8-9:

1) jezeli wady zostan^ ujawnione w toku czjmnosci odbiorowych i nadaj^ si? do usuni?cia,
Zamawiaj^cy moze odmowic dokonania odbioru do czasu usuni?cia stwierdzonych wad,
wyznaczaj^c jednoczesnie termin do ich usuni?cia;
2) jezeli wady zostan^ ujawnione w toku czynnosci odbiorowych i nie nadaj^ si? do usuni?cia:
a) Zamawiaj^cy moze odpowiednio obnizyc wynagrodzenie w oparciu o zai^cznik nr 2 do umowy
- jezeli stwierdzone wady nie uniemozHwiaj^ uzytkowania przedmiotu odbiom zgodnie
z przeznaczeniem;

b) Zamawiajq,cy moze rozwi^zac umow? oraz naliczyc kar? umownq, w wysokosci okre^onej
w §12 ust.l lit.a umowy lub za:z^dac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczaj^c
w tym celu odpowiedni termin - jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaj^ uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem;

3) jezeH wady zostan^ ujawnione w okresie r?kojmi za wady i nadaj^ si? do usuni?cia, Wykonawca
usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

11. Zobowi^zania z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady zobowi^zuje si? realizowac Wykonawca.

12. Wszelkie zgloszenia (zawiadomienia) w ramach uprawnieh gwarancyjnych Zamawiajacego b^dz
z tytulu r?kojmi za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy mog% bye skutecznie przekazane przez
Zamawiajqcego za posrednictwem faksu na numer:
lub poczty elektronicznej na adres e-mail:
Fakt otrzymania zgloszenia Wykonawca obowi^zany jest natychmiast potwierdzic

za posrednictwem faksu na numer Zamawiaj^cego:

lub poczty elektronicznej na adres

e-mail Zamawiaj^cego:
O kazdej zmianie numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej
Wykonawca jest zobowi^zany niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego (na pismie lub faksem lub
elektronicznie), pod rygorem uznania zgloszenia dokonanego na kontakty podane w zd.l za
skuteczne.

13. Wszelkie koszty w toku wykonjrwania zobowi^zah z tymlu gwarancji b^dz r?kojmi za wady, w tym
zwi^zane z wymianq^ lub napraw% usuni?ciem wad (w szczegolnosci koszty robocizny, materialow),
w tym z ewentualnym transportem, instalacjq.ponosi Wykonawca.
14. Co najmniej na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu umowy, na
wniosek Zamawiaj^cego, Strony zobowi^zuj^ si? dokonac sprawdzenia stanu technicznego

przedmiotu umowy. Konkremy termin odbioru wskaze Zamawiaj^cy informuj^c o tym pisemnie

/
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Wykonawc?. Z ww. czynnosci Strony sporz^dzq, stosowny ptotokot z ogl^dzin, przy uwzgl^dnieniu
postanowien ust.1-13 niniejszego paragrafu.
§12
Kary umowne

1.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiq^zuje si?
zapiacic Zamawiaj^cemu nast?puj^c^ kar? umown^:
a) w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.l umowy, jezeli Zamawiaj^cy rozwi^ze
umow? z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy. Ptzez przyczyny uzasadniaj^ce rozwi^zanie
umowy rozumiec nalezy raz^ce naruszenie postanowien umowy przez Wykonawc?; za raz%ce
naruszenie postanowien umowy w szczegolnosci moze zostac uznana koniecznosc wielokrotnego,
tj. wi?cej niz dwuktotnego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiaj^cego lub koniecznosc dokonania takiej zaplaty przez Zamawiaj^cego
na sum? wi?ksz^ niz 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.l umowy.
b) w wysokosci 70,00 ztotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wynikaj^cego z §3
ust.l umowy,z zastrzezeniem §4 ust.7 umowy;
c) w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do ktoregokolwiek z terminow
w ramach gwarancji lub r?kojmi za wady, wyznaczonego Wykonawcy na podstawie §11 niniejszej
umowy;

d)

e)

{)

w wysokosci 300,00 z\ za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq.roboty budowlane,lub projektu jej zmiany;

w wysokosci 100,00 zX za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

^

w wysokosci 100,00 z\ za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaplaty (§2 ust.l 1) wymaganej przez Zamawiaj^cego;
h) w wysokosci 500,00 zl za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych
obj?tych przedmiotem umowy innego podnliotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiaj^cego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umow^

i)

w wysokoki 200,00 z\ za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? danej osoby
wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

j)

w wysokosci 100,00 z\ za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow,
o ktorych mowa w §3 ust.l4 lit. a lub b;

k) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wskazanego w §3
ust.7 umowy (dokumentacja powykonawcza).

W przypadku, gdy wysokosc naUczonych kar umownych z tytulow, o ktorych mowa w ust.l Ut. b-k
osiqgnie 5% wynagrodzenia umowy, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy, Zamawiaj^cy jest uprawniony
do tozwi^zania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci okreslonej w ust. 1 lit
a.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor?czenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opoznienia z zaplaty kary Umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze z^dac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia. W razie opoznienia w zaplacie
kary, Zamawiaj^cy moze potocic nalezn^ mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary,z dowolnej
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naleznosci Wykonawcy, jalq. ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w fym w szczegolnosci
z wynagrodzenia).
Zaplata kary przez Wykonawc? lub potr^cenie przez Zamawiaj^cego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawqr nie zwalnia Wykonawcy z obowiq,zku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowi^zan wynikaj^cych z umowy.
W sytuacjach opisanych w ustl lit. e,f,g Zamawiaj^cy naHcza kar? umown^, oraz wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin do przedlozenia wymaganych dokumentow lub do dokonania wymaganej zmiany.
W przypadku nieprzedlozenia dokumentow lub niedokonania zmiany w wyznaczonym terminie
Zamawiaj^cy po raz kolejny nalicza kary umowne zgodnie z ust.l lit. e,f,g.
W przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych obj?tych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiaj^cego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umow^ Zamawiaj^cy nalicza kar?
umown^^ zgodnie z ust.l lit. h oraz wzywa Wykonawcy do usuni^cia takiego podmiotu w wyznaczonym

4.

5.

6.

terminie. W przypadku nieusuni^cia w tym terminie Zamawiaj^cy nalicza ponownie kar? umown^
zgodnie z ust.l lit. h oraz ponownie wzywa Wykonawcy do usuni^cia.

7.

Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego, w przypadku, gdy
zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.
Rozwi^zanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nast^puje z chwilq,zlozenia
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwi^zaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwi^zania
umowy, z uwzglgdnieniem postanowien §4 ust.7-8 umowy. W przypadku rozwi^zania umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonany zakres umowy, na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporz^dzonego w oparciu o inwentaryzacj? robot. W przypadku
rozwi^zania umowy Zamawiaj^cy zachowuje prawo do roszczen z tytulu gwarancji i r^kojmi za wady

8.

do prac dotychczas wykonanych.

9.

Zawieszenie tertninu wykonania umowy zawiesza bieg opoznienia i naliczania z tego tytulu kar
umownych.

10.

W przypadku zbiegu podstaw do rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej okreslonej w ust.l lit.a
niniejszego paragrafu, Zamawiaj^cy moze skorzystac tylko z jednej podstawy do naliczenia kary
z tytulu rozwi^zania umowy.

11.

Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona w przypadku wyst^ienia okoUcznosci sily wyzszej
w rozumieniu przyj?tym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego
przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne
dzialania przyrody, zamieszki uliczne, o He mialy wplyw na wykonanie umowy. W takim przypadku, o
okoHcznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wpljrwie na wykonanie umowy Wykonawca
zobowi^zany jest niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac pisemne
stanowisko Zamawiajq,cego co do kwaHfikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si? Wykonawca, jako sily
wyzszej oraz jej wplywu na Wykonanie umowy.
§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody powstale po stronie Zamawiaj^cego, jego pracownikow
lub osob trzecich w zwi^zku z realizacjq^ umowy. W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia
umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci i posiadanego
mienia do sumy gwarancyjnej 1.000.000,00 zl; OC winno zawierac rozszerzenie OC za podwykonawcow,
jezeU Wykonawca b?dzie korzystal z podwykonawcow przy realizacji zamowienia.
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§14

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dost^p do urz^dzen, pomieszczen Zamawiaj^cego
w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowiizan z tytulu gwarancji
i r^kojmi za wady,zobowiizane sq, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczicych
Zamawiajicego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych
osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form
przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez
przez osoby i podmioty, ktorymi posiuguje si? wykonuj^c obowi^zki wynikajice z niniejszej umowy
(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ stanowi^ca zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Ujawnienie informacji poufnej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania
poufnosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zachodzi
przeslanki do zlozenia takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiajicego do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do
powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania poufnosci
stanowi zalacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.
3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowiq,zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych
przez Wykonawc? jako tajemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych
w obowi^zuj^cych pfzepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych
informacji oraz ich zrodia.
4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedkiada jednej z osob,
o ktorych mowa w §5 ust.2 umowy, niezwlocznie po zawarciu umowy.
§15
Postanowienia koncowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie, przetargu
nieograniczonego,zgodnie z ustaw^ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych.
Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy wymagac b?dzie formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,z uwzgl?dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.
Przez dni, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni kalendarzowe. Przez dni
robocze, o ktorych mowa w niniejszej urnowie, nalezy rozumiec dni od poniedziaiku do pi^tku,
za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si? przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Kodeksu cywilnego.

,_,^5^,§pjEawy sporne b?dq,rozpatrywane przez Sq,d wlasciwy dla siedziby Zamawiajq,cego (Katowice).
T
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu

w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - 6l^skim Oddziatem Wojew6dzkim z siedzib^
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

- ^l^skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imienlu ktorego dzlafa:

na podstawie pelnomocnictwa nr

z dnia

zwanym dalej „Zamawlaj^cym"
a

z siedzibq w
prowadzonego przez

, adres:

wpisanym do
pod numerem

/jezeli dotyczy/,

NIP:

REGON:

w imieniu ktorego dziata:
-

wysokosc kapltatu zaktadowego:

/jezeli dotyczy/,

zwanym dalej „Wykonawcq",

0 tresci nast^pujqcej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr

z dnia

ktorej przedmiotem jest

robota budowlana polegaj^ca na przystosowaniu budynku delegatury w Cz^stochowie

przy ul. Czartoryskiego 28 dia osob niepetnosprawnych, zwanej dalej „umow^,
podstawowq", Strony w celu wtasciwej 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 dziatalnosci 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:

na 1 z 6

r\f\ /
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1) zachowania

w

tajemnicy

wszystkich

Informacji

Poufnych,

niezaleznie

od formy, wjakiej zostaty mu przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyf^cznie na uzytek prowadzonej wspolpracy
w zakresie reaiizacji umowy podstawowej;

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

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyfqcznie osobom biorqcym udzial w reaiizacji
umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te sq niezb^dne dia
prawidtowej reaiizacji 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 0 zachowaniu poufnosci;
6) niekopiowania,

niepowielania, ani

niezwielokrptniania

Informacji

Poufnych

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

na takq czynnosc pisemna zgoda i dokonanie czynnosci jest obiektywnie niezbpdne
w zwiqzku z reaiizacji umowy podstawowej. Zamawiajqcy zobowi^zuje sip do

ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby reaiizacji umowy podstawowej osobom
bioricym udziat w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktore
okazi upowaznienie Zamawiajqcemu do udziatu w reaiizacji umowy podstawowej;
7) na pisemny wniosek Zamawiajicego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,
niezwtocznego zwrocenia Zamawiajpcemu lub zniszczenia na wtasny koszt
wszelkich

materiatow zawierajicych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz

ze wszystkimi kopiami bpdpcymi w jego posiadaniu. Sposob zniszczenia materiatow
winien uzyskac pisemnq akceptacjp Zamawiaj^cego.
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcp obowi^zkow dotyczicych Informacji
Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu
karp umowni w wysokosci 3 000,00 ziotych (stownie: trzy tysiqce ztotych) za kazdy
przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiajpcego, w terminie

do 14 dni liczic od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.
3. Osoby biorqce udziat w reaiizacji umowy podstawowejze strony Wykonawcy (niniejsze
obejmuje wszelkie osoby wystppujpce po stronie Wykonawcy, w tym rowniez

trona 2z6
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podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie zobowi^zujqce ich do zachowania
wtajemnicy Informacji Poufnych - wedlug wzoru okreslonego wzatqczniku do niniejszej
umowy - w sytuacji, gdy zachodz^ przes+anki do ztozenia takiego o^wiadczenia. Kazde
z podpisanych oswiadczeh Wykonawca zobowiqzuje si^ ztozyc Zamawiaj^cemu przed

przyst^pieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob^.
Obowi^zek powyzszy dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cych czynnosci
zwi^zane z wypetoianiem zobowi^zah Wykonawcy z tytuto 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 zachodzq 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 wysoko§c kar umownych,o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego paragrafu,

nie moze przekroczyc wysokosci 50% (stownie: pi^cdziesiqt procent) wynagrodzenia
brutto wskazanego w §7 ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogolnych,
odszkodowania w wysokosci przewyZszaj^cej kar§ umown^, w przypadku, gdy szkoda
poniesiona przez Strong poszkodowan^ przekracza wysokosc kary umownej, o ktorej
mowa w ust.2 lub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedziainosc 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 wzgl^du na podstaw^ prawnq (tak
kontraktowq, jak i deliktow^) i przyczyn§ tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest do
szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wyt^czenie odpowiedzialnosci nie obejmuje;
a) przypadkow wyrz^dzenia szkody z winy umyslnej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzgl^dnie obowi^zujqcymi przepisami prawa.
8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej winni zostac zobowi^zani przez

Wykonawcy do przestrzegania zobowiqzah wynikajqcych z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufnych:
1) ktore s^ w dniu ujawnienia pubiicznie znane;

2) ktorych ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisow prawa.

\L ///\^*"0'
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2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania s^du

do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwtocznie zawiadomi na pismie
Zamawiaj^cego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania sqdu do ujawnienia Informacji
Poufnych, b^dzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyt^cznie w zakresie
wymaganym prawem oraz zobowi^zany do podj^cia wszelkich uzasadnionych srodkow

majqcych na celu upewnienie si^, ze Informacje Poufne

traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy
przez

swoich

pracownikow

bqdz

inne

osoby,

ktore

b§d^

zaangazowane

w proces realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za
podwykonawcow).

§5

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

zobowi^zanie

do

zachowania

tajemnicy

i

poufnosci

Informacji

Poufnych

i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostaj^ w mocy takze po wygasni^ciu niniejszej umowy
oraz umowy podstawowej, nie wytqczaj^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 Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiaj^cego lub od niego
uzyskanych.
§7

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

miejscowo ze

wzgl^du

na

siedzib§ Zamawiajqcego

s^dowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdujq zastosowanie
w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiqzuj^ce przepisy prawa.

,Strona

Aj

0^
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§8

Zmiany niniejszej umowy wyrriagaj^ formy pisemnej pod tygorem niewaznosci.
§9

Zat^cznik do umowy stanowi integraln^ cz^sc niniejszej umowy o zachowaniu poufnosci.
§10

Niniejsza umowa sporzqdzona zostata w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach,z czego
dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy,jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Podpisano w imieniu Zamawiaj^cego:

Podpisano w imieniu Wykonawcy:

Kania

mmpwmK

tn'/esiycii i Zamowien Publicznych
k^skihgo Oddzu^ Wojewddzkiego
ICatowicach
Katam'na KliS

/X stron

KOORDYNATOR

ds.ZintegiDwanego Systemu Zaiz^dzania
w Slqsldm Oddziale Wojewddzkun

FunduszuZ^wia w Katowicach
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Zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ- wzor Oswiadczenia

(iml^ I nazwisko)

(nr PESEL)
OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podplsany, reprezentujqc w dniu

Wykonawc^ podczas

realizacji umowy podstawowej na robota budowlana poiegaj^ca na przystosowaniu
budynku

delegatury

w

Cz^stochowie

przy

ul. Czartoryskiego 28 dia

osob

niepelnosprawnych dia korzystania przez osoby niepetnosprawne, w sledzible ^Iqskiego
OW NFZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych, zobowlqzuje sl^
do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas
realizacji umowy podstawowej, ktorej przedmiotem jest dostawa zestawow

komputerowych, niezaleznie od formy, w jakiej zostaly mi przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy
podstawowej, wytqcznie w celu realizacji umowy podstawowej.

Wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z realizacji
umowy.

Czytelny podpis

Miejscowosc, data
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KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZ4CA PRZETWARZANIA W SL^SKIM ODDZIALE WOJEWODZKIM NFZ DANYCH
OSOBOWYCH PRACOWNIKOW KONTRAHENTA W ZWI^ZKU ZZAWARCIEM

irealizacj^umowy(pzp)
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob jizycznych 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: RODO). podajemy nast?puj^ce informacje:

•ADMINIST^TOR DANYCH OSOBOWYCH
Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziatu Wojewodzkiego NFZ, w
zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktorym mog^ si? Pahstwo
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 DANYCH

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Slqski Oddzial 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: IOD@nfz-katowice.pI
•CELIPODSTAWY PRZETWARZANIA

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?powania o udzielenie zamowienia publicznego na robots budowlanq polegajqcq na
przystosowaniu budynku delegatury w Cz^stochowie przy ul. Czartorysldego 28 dla osdb

niepebiosprawaych, w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(nr post?powania: 12/pn/2019), prowadzonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwieh
publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony informacji udost?pnionych w zwi^u
z wykonywaniem umowy.
•ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Panstwa danych osobowych mog^ bye podmioty posiadajqce upowaznienie do pozyskiwania
tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowiqzuj^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
•ZRODLOIKATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli
dotyczy-rowniezpodwykonawcow, w trakcie post?powania 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 o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
•PRAWA OSOB,KTORYCH DANE DOTYCZ/^

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, ktorej dane dotyczy przyshiguje:
■ prawo dost?pu do tresci swoich danych;
■ prawo do sprostowania danych;
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■ prawo do ograniczenia przetwarzania;
■ 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.
•INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest niezb?dne dla realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyniku post?powania q udzielenie zamowienia publicaiego.
• INFORMACJA \V ZAKRESIE ZAUTOMATVZOWANEGO PODEJMOVVANIA DECYZJI
ORAZ PROFILGWANIA

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

(tmif 1 nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE
,
0 zobowiazaniu do zachowania poufnosci

dla pracownika Wykonawcy
Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr

w siedzibie Slqskiego OW NFZ w Katowicach,z uwagi na udostqpnianie Informacji Poufiiych,zobowi^je
siq do:
1), zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktorej jest robota budowlana polegajqca na przystosowaniu budynku delegatury
w Cz^stochome przy id. Czartorysldego 28 dla osob niepetnosprawnych,, w okresie realizacji
zamowienia, a takze po wygasniqciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy w jakiej zostaly mi
przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu
realizacji umowy.
miejscowosc, data

czytelr^ podpis
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wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91uSt3a pzp

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

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

a)

nazw§ (rodzaj) towaru lub ustugl, ktorycti dostawa |ub swiadczenie b^dzie
prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow i ustug:

b)

wartosc towaru lub ustugl, o ktorym mowa pod lit.a), bez kwoty podatku VAT, tj.
cena netto:

UWAGA!Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp,jezeif ziozono ofertq, ktorej wybor prowadzUby do powstania
u zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usiug,

zamawiaj^cy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i usiug, idory miaiby obowi^zek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadaj^c ofertg,
informuje zamawiaj^cego, czy wybor oferty bgdzie prowadzic do powstania u zamawiaj^cego
obowigzku podatkowego, wskazuj^c nazwQ (rodzaj) towaru iub usiugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bgdzie prowadzic dojego powstania, oraz wskazuj^c ich wartosc bez kwoty podatku.
UWAGA! Dodatkowo wskazuje siq, iz obowigzek doiiczania wartosci podatku VAT ptaconego przez
Zamawiaj^cego do oferty Wykonawcy(wartosci netto)ci^zy na Zamawiaj^cym w przypadku, np.;
- wewngtrzwspoinotowego nabycia towarow;

- dostawy towarow wymienionych wzaiqczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarow i usiug objqte
mechanizmem odwroconego obci^zenia (dot. teiefonow komorkowych, w tym smartfonow) oraz
przenosnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych, o masie <=10 kg, takichjak: iaptopy
i notebook!; komputerow kieszonkowych (np. notesy komputerowe) i podobnych - wyiqcznie
komputery przenosne, takiejak: tabiety, notebook!, iaptopy.
- importu usiug iub importu towarow, z ktorymi wiqze si^ anaiogiczny obowigzek doiiczenia przez
Zamawiajgcego przyporownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Iml^ I nazwisko upetnomocnionego przedstawlclela Wykonawcy;

Data

....

pod pis

Nr zamowienia: 12/pn/2019

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

Wykonawca:
Nazwa /Firma:

Adtes:

AKTUALNE OSWIADCZENIE,o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. robota hudowlana polegcy'cica
na pr^stosowaniu hudynku dekgatury w C^stochowie pny ul. C^rtoryskkgo 28 dla osob niepetnosprawnych,
prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziai Wojewodzki, oswiadczam, co nast^puje:

I. OSWIADCZENIE DOTYCZiyCE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania (A albo B) zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym
dptycz^cym Wykonawcy:

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

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

podstawie art.

ustawy'Prawo zamowien publicznych (podac majdcci spstosowaniepodstawy

nyklucspnia sposrod nymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustany P^).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
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 szczegolnoki udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej
przestQpstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^zne za doznan^ krzywd? lub
naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wjrjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania
oraz podj^cie konkretnych kodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przest^pstwom 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 ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz
nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowiq,zywania tego zakazu.

0^'

Nrzamowienia: 12/pn/2019

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

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam,ze w zwi^zku z podstaw^ wykluczenia,
o ktorej mowa w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo
zamowien publicznyeh, podj^lem nast^puj^ce srodki naprawcze:

2) Oswiadczam,ii spelniam warunek udziaiu w post^powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego w pkt V
pkt 1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy zdolnosci zawodowej(posiadania wymaganego doswiadczenia).
Wykonawca winien spelnic warunek dotycz£tcy zdolnosci zawodowej (doswiadczenia) polegaj^cy na
nalezytym wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed upiywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, przynajmniej 1 (jednej) roboty
budowlanej(zakonczonej), o wartosci co najmniej 100.000,00 zl brutto, zdefiniowanej ponizej.
Szczegoly dotycz^ce warunku udziaiu w postgpowaniu opisuje SIWZ.

II. O^WIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU.NA KTOREGO ZASOBY POWOLUTE SI^
WYKONAWCA*

♦jeieli nie dotyczy Wykonawcy naleiy wykreslic lub wpisac „Nie dotyczy"
Oswiadczam, ie w celu wykazania spelniania warunku udziaiu w post^powaniu okre^onego przez
Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ polegam na zdolnosci zawodowej (posiadanie wymaganego
doswiadczenia) nast^puj^cego podmiotu/podmiotow:
Lp.

Nazwa/firma oraz
adres podmiotu

REGON/
PESEL

KRS/CEIDG
/w zaieznosci od

/w zaieznosci od

podmiotu/

Zakres, w jakim Wykonawca
powoluje si? na zdolnosc
zawodow^ podmiotu

podmiotu/

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu (podmiotow), na ktorych zdokicsc zawodowa, (doswiadczenie)
powoluj? si? w niniejszym post?powaniu, nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp, oraz, ze podmiot/podmioty te spelniaja, w zakresie,
w jakim powoluj? si? na ich zasoby (zdolnosc zawodowq), warunek udziaiu w post?powaniu.

Imi§ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

u

n

Nr zamowienia: 12/pn/2019

- wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEIZNOSCIALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie -3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie intemetowej(mvw.nfz-kato\vice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5
pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same) grupy kapitalowej z innym
Wykonawcq.lub Wykonawcami, ktorzy ziozyli oferty w niniejszym post^powaniu.
Przez grup? kapitatow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentow (Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634) - nalezy irozumiec wszystkich przedsi^biorcow,
ktorzy kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rowniez
tego przedsigbiorc?.
Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfzkatowice.pl o Wykonawcach, ktbrzy ziozyli oferty w post^powaniu na robot^ budowlan^ polegaj^ca
na przystosowaniu budynku delegatury w Cz^stochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla os6b
niepelinosprawnych,

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 pubUcznych.*
II. oswiadczam,

iz

nalezy

do

tej

samej

gmpy

kapitalowej,

o

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

♦naleiy wskazac jedn^ z opcji:Ialbo II

W przypadku wskazania opcji ILWykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze powi^zania z innym Wykonawca nie prowadz% do zaklocenia konkurencji w post^powaniu
o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data .

podpis

1/

Nrzamowienia: 12/pn/2019

zatqcznik do SIWZ

TEKST ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
Z DNIA 13.07.2001 r. W SPRAWIE METOD KOSZTORYSOWANIA OBIEKTOW I ROBOT

BUDOWLANYCH (Dz.U. Nr 80, poz.867)*

*zr6dto: Legalis CH.Beck

1/
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Wydrukz 2019.07.04
'

C.H.BECK

Wersja aktu: od 2001-10-02 do 2002-12-11

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDQWNICTWA W
SPRAWIE METOP KOSZTORYSOWANIA OBIEKTOWl ROBOT BUDOWLANYCH

z dnia 13 lipca 2001 r.(Dz.U. Nr 80, poz. 867)

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U.z 1988 r. Nr 27, poz. 195,

z 1990 r. Nr 34, poz. 198,z 1991 r. Nr 100, poz. 442,z 1993 r. Nr 11, poz. 50,z 1994 r. Nr 111, poz.
536,z 1996 r. Nr 106, poz. 496,z 1997 r. Nr 54, poz. 348 1 Nr 160, poz. 1085,z 1998 r. Nr 106, poz.
668 orazz 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr62, poz. 718, Nr73, poz. 852 1 Nr 120, poz. 1268)zarzqdza si?,
CO nast?puje:
§1

1. Rozporzqdzenie okreSia jednoiite dia wszystkich jednostek gospodarczych metody

kosztorysowania obiektbw i robot budowianych, w tym rodzaje kosztorysbw i podstawy ich
sporz^dzania.

2. Rozporzqdzenie stosuje si? do kosztorysow stanowiqcych kaikulacj? can na obiekty i roboty
budowiane, opracowywanych przez wykonawcbw robbt na zqdanie zamawiajqcego.
3. Rozporz?dzenia nie stosuje si? przy sporzqdzaniu kosztorys6w:
1) opracowywanych na etapach poprzedzaj?cych opracowanie dokumentacji projektowej,
2) dotyczqcych obiektow i robot wykonywanych w ramach eksportu budownictwa,
3) dotyczgcych obiektow i robot wykonywanych na podstawie um6w mi?dzynarodowych.
§ 2 Uzyte w rozporz?dzeniu okresienia oznaczaj^:
1) kataiogi - pubiikacje zawieraj^ce jednostkowe naktady rzeczowe,
2) jednostkowe naktady rzeczowe - naktady rzeczowe czynnikbw produkcji: robocizny (nr),
materiatbw (nm) oraz pracy spr2?tu i srodkbw transportu technoiogicznego (ns), uj?te w kataiogach
iub ustalone na podstawie analizy indywidualnej,
3) dokumentacja projektowa - wymagany odr?bnymi przepisami projekt budowiany wraz z
opisami i rysunkami niezb?dnymi do realizacji robot, w razie potrzeby uzupetniony szczegotowymi
projektami, iub opis zawieraj?cy okre§ienie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robbt,
wynikaj?cy z inwentaryzacji Iub protokotu typowania robbt,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robbt budowianych - opracowanie zawieraj^ce
zbiory wymagari w zakresie sposobu wykonania robot budowianych, obejmuj^ce w szczeg6ino§ci
wymagania w zakresie wtasciwosci materiatbw, wymagania dotyczqce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot, okresienie zakresu prac, ktbre powinny bye uj?te
w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okre§la]?cych zasady
przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw - opis zasad przedmiarowania,

5) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania - ustalone przez zamawiajqcego dane techniczne,
technologiczne i organizacyjne nieokresione w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robbt budowianych, a majqce wptyw na wysoko§6 ceny kosztorysowej, oraz
ustalone przez zamawiaj^cego wymagania dotyczqce metod i podstaw opracowania kosztorysu, w
szczegoino^ci w zakresie formuty kalkulacyjnej oraz podstaw ustaiania cen jednostkowych Iub
jednostkowych naktadbw rzeczowych i podstaw cenowych,

6) dane wyjsciowe do kosztorysowania - uzgodnione, w formie protokotu, mi?dzy wykonawc? i
zamawiaj?cym dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezb?dne do kaikuiacji
kosztorysowej ustaienia dotycz?ce metody kaikuiacji, formuty kalkulacyjnej oraz podstaw ustaienia
cen jednostkowych iub jednostkowych naktadow rzeczowych i podstaw cenowych,
7) przedmiar robot - opracowanie obejmuj?ce zestawienie pianowanych robbt w koiejnosci
technoiogicznej ich wykonania, obiiczenie i podanie ilosci ustaionych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustaienia szczegbtowego opisu robbt iub szczegbtowy opis robbt

I

V

l/^ /
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obejmujqcy wyszczegblnienie i opis czynnosci wchodzqcych w zakres robbt, sporz^dzone przed
wykonaniem robot na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,

8) obmiar robot- opracowanie obejmuj^ce zakres okreslony w pkt 7, sporzgdzone po wykonaniu
robdt na podstawie ksi^gi obmiaru,
9) koszty posrednle - sktadnik kalkuiacyjny ceny kosztorysowej, uwzgl^dniaj^cy nieuj^te w
kosztach bezpoSrednlch koszty zaiiczane zgodnle z odr^bnyml przeplsarni do kosztow uzyskania
przychodow, w szczegdinosci koszty ogdine budowy oraz koszty zarzqdu.
§ 3 Kosztorysy opracowuje si? metod? kalkulacji uproszczonej iub szczegotowej.
§4
1. Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczyndw ustalonych
Jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych,z uwzgl?dnieniem podatku od towardw i ustug
(VAT)- wedtug formufy:

Ck = E^x(^j+ Pv
gdzie:
Ck - oznaoza cen? kosztorysow?,

L

- oznacza liczby ustalonych jednostek przedmiarowych,

Cj - oznacza ceny jednostkowe dia ustalonych jednostek przedmiarowych,
Pv - oznacza podatek od towardw i ustug (VAT).

2. W zaieznodci od ustalonych jednostek przedmiarowych kalkulacj? uproszczong stosuje si? przy
uzyciu nast?puj^cych rodzajow cen jednostkowych:
1) robot,
2) asortymentow robot,
3) cz?sci obiektow,
4) obiektdw.
3. W przypadku braku w zatozeniach Iub danych wyjsciowych ustaleh dotycz^cych odr?bnej- poza

cen? jednostkow?- kalkulacji szczegotowej wyszczegolnionych elementdw kosztdw, cena
jednostkowa uwzgl?dnia wszystkie koszty robocizny, materiatdw, pracy sprz?tu i drodkow transportu
technologicznego niezb?dnych do wykonania robot obj?tych dan? jednostk? przedmiarow? oraz
koszty posrednie i zysk.
4. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzgl?dniaj? podatku od towardw i
ustug (VAT).
§5

1. Kalkulacja szczegdtowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynow: ilo§ci
ustalonych jednostek przedmiarowych,jednostkowych naktaddw rzeczowych i ich cen oraz
doliczonych odpowiednio kosztow materiatow pomocniczych nieobj?tych naktadami rzeczowymi,
kosztbw po§rednich i zysku,z uwzgl?dnieniem podatku od towarow i ustug - wedtug formuty:

Cfc = ^Z/X (12XC + Kpj +

+ Py

Iub

Ok — ^

X tT- X c)+ Kp 4" Z^Py

gdzie:
Ck - oznacza cen? kosztorysow?,

L

oznacza ilosc ustalonych jednostek przedmiarowych.
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- oznacza jednostkowe naktady rzeczowe: robocizny - rir, materiafow - Om, pracy sprz^tu i
srodkow transportu technologicznego - Hs,

c

- oznacza ceny jednostkowe czynnikdw produkcji obejmuj^ce: godzinowq stawk? robocizny
kosztorysowej- Cr, ceny jednostkowe materiafow - Cm, ceny jednostkowe maszynogodziny
pracy sprz^tu i §rodk6w transportu technologicznego - Cs,

n X - oznacza koszty bezposrednie na jednostk? przedmiarowq obliczone wg wzoru:
c

nx C = J2nr XCr-\-Y^ (?^m X

+ Mpj)+

X Cs

Mpj - oznacza koszty materiafow pomocniczych na jednostk? przedmiarow^,
Kp

- oznacza koszty posrednie,

Kpj - oznacza koszty posrednie najednostk? przedmiarow^,
Z

- oznacza zysk kalkulacyjny,

Zj

- oznacza zysk kaikuiacyjriy na jednostk? przedmiarowq,

Pv

- oznacza podatek od towarow i usfug (VAT).

2. Koszty materiafow pomocniczych oblicza si? jako iloczyn wskaznika kosztdw materiafdw
pomocniczych i podstawy ich naliczania.
3. Koszty posrednie w kosztorysie oblicza si? jako iloczyn wskaznika kosztbw posrednich i ustalonej
podstawy naliczania lub ustala kwotowo na podstawie preliminarza.
4. W kalkulacji szczegofowej ujmuje si? koszty wszystkich materiafow, ktore zgodnie z ustaleniami
stron s? uwzgl?dniane w kosztorysie. Materiafy wyf?czone z kosztorysu nie wchodz? w zakres ceny
kosztorysowej i s? rozliczane odr?bnie.
§6
1. W zaleznosci od przeznaczenia nalezy posfugiwac si? jednym z nast?puj?cych rodzajdw
kosztorysdw:
1) ofertowym,
'
2) zamiennym,
3) powykonawczym.
2. Kosztorys ofertowy stanowi kalkulacj? ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawc? przed
wykonaniem rob6t.
3. Kosztorys zamienny stanowi kalkulacj? dia ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest
przygotowywany przez wykonawc? po wykonaniu robdt jako propozycja zmian kosztorysu
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych.
4. Kosztorys powykonawczy stanowi kalkulacj? dIa ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za
wykonane roboty, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys ofertowy, i jest sporz?dzany przez
wykonawc? po wykonaniu robot.
§7
1. Podstawy sporzqdzania kosztorysu ofertowego stanowi?:
1) dokumentacja projektowa,
2) przedmiar robot,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) zafozenia wyjsciowe - przy przetargowych trybach udzielenia zamowienia lub dane wyj§ciowe
do kosztorysowania - przy bezprzetargowych trybach udzielenia zamdwienia,
5) ceny jednostkowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 2- dIa kalkulacji uproszczonej,
6) jednostkowe nakfady rzeczowe zawarte w katalogach lub ustalone na podstawie analizy
indywidualnej- dIa kalkulacji szczegofowej.
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7) ceny jednostkowe czynnikow produkcji (Cr, Cm, Cs) oraz wskazniki kosztdw materiatdw
pomocniczych, kosztow posrednich i narzutu zysku - dia kalkulacji szczegotowej,
8) obowiqzujqce na podstawie odr^bnych przepisow zasady obliczania podatku od towardw i
ustug.

2. Podstawy sporzqdzania kosztorysu zamiennego stanowi^:
1) dokumentacja budowy - ksi?ga obmiaru i dziennik budowy,
2) kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych nakiadbw rzeczowych
oraz cen czynnikow produkcji i wskaznikow.

3. Podstawy sporz^dzania kosztorysu powykonawczego stanowiq:
1) dokumentacja budowy, ktora obejmuje dokumentacj? projektowg, dziennik budowy i ksi§g?
obmiardw, protokoty odbiorbw cz^sciowych i koricowych, operaty geodezyjne, a w przypadku
reaiizacji obiektdw metody montazu - takze dziennik montazu,
2) protokot danych wyjSciowych do kosztorysowania,
3) ceny jednostkowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 2, okresione zgodnie z ustaieniami w protokoie
danych wyjsciowych do kosztorysowania - w metodzie uproszczonej,
4) jednostkowe naktady rzeczowe, ceny jednostkowe czynnikow produkcji, wskazniki kosztow
materiatow pomocniczych, kosztbw posrednich i narzutu zysku okresione zgodnie z ustaieniami w
protokoie danych wyjsciowych do kosztorysowania - w metodzie szczegbtowej,
5) obowi^zujqce na podstawie odr?bnych przepisow zasady obliczania podatku od towarbw i
ustug.
§8

1. Ceny jednostkowe stosowane w kaikuiacji metodq uproszczonq ustaia si? na podstawie:
1) kaikuiacji wtasnej wykonawcy robot,
2) publikowanych informacji o cenach jednostkowych,
3) dwustronnych negocjacji.

2. O wyborze rodzaju cen jednostkowych stosowanych w kaikuiacji oraz podstaw ich ustaiania
decyduj? postanowienia zatozeri lub danych wyjsciowych do kosztorysowania.
§9

1. Jednostkowe naktady rzeczowe robocizny uj?te w kataiogach iub obiiczone na podstawie anaiizy
indywiduainej okre^iajg ilosci roboczogodzin dotyczqce wszystkich czynnoSci, ktbre sq wymienione w
szczegotowych opisach robot wyszczegoinionych pozycji kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na
czynnosci pomocnicze.
2. Jednostkowe naktady rzeczowe materiatbw uj?te w kataiogach iub obiiczone na podstawie anaiiz
indywidualnych okresiaj? ilosci wyszczegoinionych rodzajbw materiatow, wyrobow lub prefabrykatbw
niezb?dnych do wykonania robbt obj?tych wyszczegbinionymi pozycjami kosztorysowymi,z
uwzgi?dnieniem ubytkow i odpadbw w transporcie i w procesie wbudowania.
3. Jednostkowe naktady rzeczowe pracy sprz?tu i srodkow transportu technoiogicznego uj?te w
kataiogach lub obiiczone na podstawie anaiizy indywiduainej okre§laj^ ilosci maszynogodzin pracy

wymienionych jednostek sprz?towych, niezb?dnych do wykonania robbt obj?tych wyszczegbinionymi
pozycjami kosztorysowymi, z uwzgl?dnieniem przestojow wynikaj^cych z procesu technoiogicznego.
§10
1. Godzinowa stawka robocizny kosztorysowej obejmuje wszystkie sktadniki zaiiczane do
wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeh, a w szczegolnosci:
1) ptace zasadnicze,
2) premie reguiaminowe,
3) ptace dodatkowe (dodatki stazowe, inne dodatki reguiaminowe),
4) ptace uzupetniaj^ce (wynagrodzenia za uriopy i inne ptatne nieobecnoSci, zasitki chorobowe,
odprawy emerytaine, nagrody jubileuszowe),
5) obiigatoryjne obcigzenia ptac,
6) odpisy na zaktadowy fundusz swiadczefi socjalnych.
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2. Ceny jednostkowe materiatow przyjmuje si? t^cznie z kosztami zakupu, bez podatku od towardw I

usiug, z wyjqtkiem przypadkow, gdy wykonawca lub obj?te kosztorysem roboty s? zwolnione z tego
podatku.

3. Cena jednostkowa maszynogodzlny pracy jednostek sprz?towych lub ^rodkbw transportu
technologicznego obejmuje:
1) kosztorysow^ cen? pracy jednostki sprz?towej lub transportowej wraz z kosztami obstugl
etatowej,
2) koszty jednorazowe, uwzgl?dniaj?ce koszty przewozu sprz^tu lub srodkbw transportu z bazy
na budow? I z powrotem, montaz I demontaz na miejscu pracy aibo przezbrojenle.
§11
1. Ceny jednostkowe czynnlkow produkcjl ustala si? na podstawie:
1) kalkulacjl wtasnej wykonawcy robot,
2) publlkowanych Informacjl o cenach rynkowych czynnlkdw produkcjl,
3) dwustronnych uzgodnlen.
2. O wyborze sposobu I podstawy ustalenia cen jednostkowych czynnlkdw produkcjl decyduj?
postanowlenia zatozeri lub danych wyjsclowych do kosztorysowania.
§12

1. WskaznIkI kosztow materiatow pomocniczych ustala si? na podstawie:
1) katalogow lub Innych publlkowanych Informacjl,
2) kalkulacjl wtasnej wykonawcy robot,
3) dwustronnych uzgodnlen.
2. WskaznIkI kosztow poSrednlch ustala si? na podstawie:
1) kalkulacjl wtasnej wykonawcy robot,
2) publlkowanych Informacjl,
3) dwustronnych uzgodnlen.
3. Zysk w kosztorysle przyjmuje si? kwotowo lub obllcza jako lioczyn wskaznika narzutu zysku I
podstawy jego nallczanla.
4. O sposoble kalkulacjl kosztbw posrednlch i zysku, wysoko§cl wskaznikow oraz podstawie

nallczanla kosztbw po§rednlch I zysku decyiduj? postanowlenia zatozen lub danych wyjsclowych do
kosztorysowania.
§ 13
1. Kosztorys obejmuje:
1) stron? tytutowq,

2) ogoln? charakterystyk? oblektu budowlanego lub rob6t budowlanych,
3) przedmlar lub obmlar robbt,
4) kalkulacj? metod? uproszczon? lub metod? szczegbtow?,
5) zat?cznikl do kosztorysu:
a) zatozenia wyjsclowe do kosztorysowania lub protokbt danych wyjbclowych do
kosztorysowania,
b) w miar? potrzeby, anallzy dotycz?ce Indywidualnego ustalania jednostkowych naktadow
rzeczowych, kalkulacje wtasne wykonawcy robbt oraz prelimlnarz kosztbw pobrednlch.
2. Strona tytutowa kosztorysu zawlera:
1) okre^lenle rodzaju kosztorysu,
2) nazw? przedmlotu kosztorysowania,
3) okreslenle lokallzacjl budowy,
4) nazw? I adres zamawlajqcego,

5) nazw? I adres jednostki opracowuj?cej kosztorys, nazwiska z okreblenlem funkcjl os6b, ktbre
sporz?dzlty kosztorys, oraz Ich podplsy,
6) cen? kosztorysow^,
7) dat? opracowania kosztorysu,

i) nazw? jedndstkl, ktora wykOnuje roboty lub oferuje Ich wykonanle.
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9) ewentualnie klauzul? o uzgodnieniu kosztorysu przez zamawiajqcego i wykonawc?.
3. Ogdina charakterystyka obiektu lub robot zawiera krotki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktdre okre^lajq wielko§6 obiektu lub zakres robot budowlanych.
4. Przy sporz^dzaniu przedmiaru lub obmiaru robdt nale±y kierowad si? przyj?tymi zasadami
obliczania ilodci robdt podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt.
5. Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wyst?pujqcy w kalkulacji szczegotowej posiada swoj?
identyfikacj? w postaci podania podstawy jego ustalenia.
6. Wszystkie ceny I kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrqgia si? do petnych groszy.
7. O ostatecznej formie i szczegdtowym zakresie kosztorysu decyduje w odniesieniu do kosztorysu
ofertowego zamawiajqcy - w zatozeniach wyjsciowych do kosztorysowania, a w wypadku
pozostatych rodzajow kosztorysdw -zamawiajqcy i wykonawca w wyniku dwustronnych uzgodnieti w protokole danych wyjsciowych do kosztorysowania.

§ 14 Skutki kosztowe warunkow wykonywania robdt odbiegaj^cych od przeci?tnych uwzgl?dnia si? w
kalkulacji uproszczonej w cenach jednostkowych, a w metodzie szczegotowej- w naktadach
rzeczowych, stawkach robocizny kosztorysowej, kosztach posrednich lub zysku.

§ 15 Rozporzqdzenie wchodzi w zycie po uptywie 60 dni od dnia ogtoszenia.
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