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Narodowy Fimdusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki: zaprojektowanie i wykonanie roboty
budowlanej polegaj^cej na modemizacji instalacji klimatyzacji na V iIII kondygnacji budynku
biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - budynek A
OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi^zkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspoffinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamowienie mog^ ubiegac si§ wyl^cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodf^bnionych organizacyjnie jednostek, ktore b^d^
realizowaly zamowienie, obejmuje spoleczn^ i zawodpw^ integracj^ osob bfd^cych czlonkami
grup spolecznie marginalizowanych
Nie

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

'

Post^powanie przeprowadza centralny zamawiajqcy
Nie

Post^powanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiaj^cy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post^powania
Nie

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiajqcy powicrzyl/powierzyli prowadzenie
post^powania:
Postfpowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiaj^cych
Nie

Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiaj^cych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj^ postppowanie oraz
podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z
danymi do kontaktow:

Post^powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiaj^cymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania post^powania wspolnie z zamawiaj^cymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej - maj^ce zastosowanie krajowe prawo zamowien
publicznych:
Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA IADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki, krajowy
numer identyfikacyjny 15447382000300, ul. ul. Kossutha 13 , 40-844 Katowice, woj. sl^skie,

pahstwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks
327 351 636.

Adres strony intemetowej (URL): www.nfz-katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony intemetowej pod ktorym mo^a uzyskac dost^p do narz^dzi i urz^dzen lub

formatow plikow, ktore nie s^ ogolnie dost^pne
I. 2) RQDZAJ ZAMAWIAJ.4CEGO; Podmiot prawa publicznego
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
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Podzial obowi^zkow mi^dzy zamawiaj^cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
post^powania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania post^powania z
zamawiaj^cymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiaj^cych jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie post^powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
post^powania odpowiadaj^ pozostali zamawiaj^cy, czy zamowienie b^dzie udzielane przez
kazdego z zamawiaj^cych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostalych zamawiaj^cych):
I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dost^p do dokunientdw z post^powania mozna uzyskac
pod adresem (URL)
Tak

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

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b^dzie specyfikacja istptnych warunkow
zamowienia

Tak

http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi
Dost^p do dokumentow z post^powania jest ograniczony - wi^cej informacji mozna uzyskac
pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w post^powaniu nalezy przesylac:
Elektronieznie

'Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszezenie do udziaiu w
post^powaniu w inny sposob:
Nie

Irmy sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszezenie do udzialu w post^powaniu
w inny sposob;
Tak

Irmy sposob:
w formic pisemnej
Adres:

Sl^ski OWNPZ,ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208A (II pi^tro)
Kpmunikaeja elektroniczna wymaga korzystania z narz^dzi i urzqdzeh lub formatow
plikow, ktore nie sq ogolnie dost§pne
Nie
'

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

II.l) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego: zaprojektowanie i wykonanie roboty
budowlanej polegaj^cej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku
biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 - budynek A
Numer refereneyjny: lO/pn/2019

Przed wszcz^eiem ppst^powania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog
teehniczny
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Nie

11.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert cz^sciowych

Zamowienie podzielone jest na cz^sci:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu mozna skladac w
odniesieniu do:

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l^cznie nast^puj^cych czfsci lub grup
cz^sci:

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

II.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ^ a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustug^ lub roboty
budowlane: l.Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej
polegaj^cej na modemizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w
Katowicach przy ul. Kossutha 13 - budynek A,zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ.—
Zakres prac w ramach przedmiotu zamowienia zostai okreslony w PFU. Zakres ten obejmuje:

-wykonanie dokumentacji projektowej; -przygotowanie i zabezpieczenie miejsc demontam
istniej^cych urz^dzen w pomieszczeniach biurowych IIII i V pi^tra oraz na poddaszu budynku;
-demontazjednostek wewn^trznych w pokojach oraz jednostek zewn^trznych na poddaszu;
-demontaz w niezb^dnym zakresie sufitow podwieszanych; -dostarczenie i montaz nowych
urz^dzen;- niezb^dne modyfikacje instalacji gazowej, cieczowej, odprowadzenia skroplin i
elektrycznej zwi^zanej z podl^czeniem nowych urz^dzeh; -wykonanie odpowiednich prob
cisnieniowych, uruchomien instalacji, testow systemu, pomiarow srodowiska w poszczegolnych
pomieszczeniach biurowych, uruchomienie systemu; -ponowny montaz sufitow podwieszanych
wraz z szeregiem prac budowlanych jak np. poprawki powierzchni przegrod budowlanych wraz z
malowaniem; -przeszkolenie wytypowanych pracownikow Zamawiaj^cego z zakresu ohslugi
urz^dzeh i sterownikow sciennych. —Na opis przedmiotu zamowienia sklada si§; a)formularz
opis przedmiotu zamowienia, h)Program funkcjonalno-u^tkowy autorstwa Zakladu Uslug
Projektowych i Sporz^dzania Operatow Szacunkowych „WOLSKI",zwany dalej „programem
funkcjonalno-u^tkowym",„Programem" lub „PFU".—W przypadku sprzecznosci, romic

merytorycznych pomi?dzy tresci^ PFU a tresci^ pozostalej cz?sci SIWZ, przes^dzaj^ zapisy
pozostalej cz^sci SIWZ.—W ramach prac projektowych Wykonawca zobowi^zuje si? do
opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz innych dokumentow wyspecyfikowanych ponizej, zwanych
dalej l^cznie „dokumentacj4projektowq" b^dz „dokumentami projektowymi", tj.: a) projektu
budowlanego i projektu wykonawczego (sporzqdzone jako jedno opracowanie) instalacji
klimatyzacji; b) przedmiaru robot; c)informacji dotycz^cej BIOZ(bezpieczehstwo i ochrona
zdrowia) wynikaj^cej z charakteru prac na istniej^cym u:^tkowanym obiekcie; d)specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych; e) kosztorysu inwestorskiego
szczegolowego (zwanego dalej takze kosztorysem inwestorskim); f) kosztorysu
powykonawczego; g) projektu powykonawczego; h)projektow, pozwoleh, uzgodnieh i opinii,
jesli b?dq. wymagane odr?bnymi przepisami.—Wykonawcajako tresc oferty winien podac w
formularzu opis przedmiotu zamowienia nazw? producenta oferowanych systemow klimatyzacji,
a takze model oferowanych jednostek zewn?trznych i wewn?trznych.—Realizacja zamowienia
b?dzie przebiegaia na warunkach okreslonych we wzorze umowy stanowi^cym zal^cznik do
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SIWZ. Wzor umowy przewiduje i okresla warunki ewentualnej zmiany tresci umowy.—
Wykonawca zobowi^zany b^dzie pelnic nadzor autorski nad wykonywanymi robotami
budowlanymi w caiym okresie realizacji zamowienia.—Wykonawca winien wyrazic zgod? na
przeniesienie autorskich praw maj^tkowych do dokumentacji projektowej na zasadach opisanych
we wzorze umowy.— W formularzu opis przedmiotu zamowienia Wykonawca winien
oswiadczyc, iz b?dzie dysponowal w dniu zawarcia umowy co najmniejjedn^ osob^ mog^c^
wykonywac samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadaj^c^ uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoci^gowych i kanalizacyjnych(wydane przez podmiot
uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnien) do nadzoru nad robotami

budowlanymi, ktora to osoba peinic b?dzie funkcje kierownika budowy. Ponadto, w formularzu
opis przedmiotu zamowienia Wykonawca winien si? zobowi^zac, iz przedmiot umowy wykona
przy udziale osob posiadaj^cych wymagane uprawnienia zarowno w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej,jak i wykonania robot budowlanych, w tym przy udziale osoby/osob z
uprawnieniami projektowymi,z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci
na stanowisku dozoru oraz przy udziale osob z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzen,
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy zachowaniu warunkow wskazanych w umowie
oraz zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, w tym z ustaw^ z dnia 15 maja 2015 r. o
substancjach zubozaj^cych warstw? ozonow^ oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych (j.t. Dz.U. 2018 poz.2221). 2.Wykonawca winien udzielic gwarancji i r?kojmi za
wady przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych we wzorze umowy. Wykonawca winien
zaoferowac jeden z trzech(3) opuszczonych okresow gwarancji i r?kojmi za wady, tj. 36-

miesi?czny albo 48-miesi?czny albo 60-miesi?czny.Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady
rozpoczyna si? od dnia podpisania protokohi odbioru robot budowlanych, kohczy zas wraz z
uplywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r?kojmi za wady licz^c od dnia

podpisania protokolu kohcowego. Wykonawca winien podac oferowany okres gwarancji i
r?kojmi za wady w formularzu oferty. /Patrz formularz oferty oraz pkt XIII SIWZ(kryterium II
oceny ofert)./W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia, w calym okresie jej
trwania, Wykonawca zobowiqzany b?dzie do bezplatnego serwisowania zainstalowanej
klimatyzacji. 3.W formularzu opis przedmiotu zamowienia Wykonawca winien zloi^c
oswiadczenie, iz najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca(w
zalemosci od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?)
przedlozy 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?d4 zatrudnione na podstawie
umowy 0 prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. Zmawiaj^cy

okreslil w SIWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie
umowy 0 prac? osob wykonuj^cych wskazane przez zamawiaj^cego czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia,jezeli wykonanie tych czyimosci polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1040,z pozn. zm.). 4. Robota budowlana b?d^ca przedmiotem niniejszego post?powania stanowi
cz?sc zamowienia na wszystkie roboty budowlane Sl^skiego OW NFZ w roku 2019(zamdwienie
udzielane w cz?sciach).
II.5) Glowny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45331000-6
42500000-1
45310000-3

45331220-4
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45300000-0
45331200-8
45330000-9
45331210-1
45331230-7
45450000-6

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

(wprzypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow -szacunkowa caikowita

maksymalm wartosc w cafym okresie obowiqzywania umowy ramowejlub dynamicznego
systemu zakupow)

11.7) Czy przewiduje si^ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp; Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zost^4 udzielone
zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w ktorym realizowaiie b^dzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesi^cach: lub dniach:
lub

Okres w miesi^cach Okres w dniach Data rozpocz^cia Data zakonczenia
2019-12-31

II.9)Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamowienia: w terminie do dnia 31.12.2019 r.,

z zastrzezeniem postanowieh wzoru umowy, w tym §3 i §4 wzoru umowy. Uwaga: » opracowanie
i dostarczenie dokumentacji projektowej wirmo nast^pic bez zb^dnej zwloki, nie pozniej jednak
niz w terminie do 5 dni licz^c od dnia zawarcia umowy(z wyj^tkiem dokumentacji
powykonawczej); » przedlozenie kosztorysu powykonawczego winno nast^pic wraz ze
zgloszeniem gotowosci do odbioru robot; » przed dokonaniem protokolamego odbioru robot
budowlanych Wykonawca winien przeprowadzic testy funkcjonalnosci systemow instalacji

klimatyzacji; » opracowanie i dostarczenie projektu powykonawczego winno nast^pic nie pozniej
niz w nast^pnym dniu roboczym po podpisaniu protokohi odbioru robot budowlanych; »
przeszkolenie wytypowanych pracownikow Zamawiaj^cego z zakresu obshigi urz^dzen i
sterownikow nasciennych winno nast^pic nie pozniej niz w nast^pnym dniu roboczym po
podpisaniu protokolu odbioru robot budowlanych; » w ci^gu 3 dni 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 zamowienia szczegolowo opisuje wzor umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.EKONOMICZNYM.
FINANSOWYMI TECHNICZNYM

III.l) WARUNKIUDZIALU W POST^POWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o lie wyuika to z odrfbnych przepisow
Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe
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III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udziaha w post^powaniu dotycz^cy
sytuacji finansowej. Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow finansowych w
wysokosci co najmniej 200 000,00 zlotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie
mniejszym niz 200 000,00 zlotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem
terminu skladania ofert. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post^powaniu
dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa
w pkt VI pkt 3 lit.a lub lit.b SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udzialu w post^powaniu dotyczqcy
zdolnosci zawodowej. W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w post?powaniu

dotycz^cego zdolnosci zawodowej(posiadania wymaganego doswiadczenia), a opisanego
ponizej, Wykonawca sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1
SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.c i lit.d
SIWZ. Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej(doswiadczenia)
polegaj^cy na nalezytym wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie przynajmniej 1 (jednej) roboty budowlanej(zakonczonej) polegaj^cej na wykonaniu
(zainstalowaniu) systemu klimatyzacji VRFWRV o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zl
brutto, obejmujqcej nie mniej niz 10 pomieszczen, w ktorych zainstalowano ww. system
klimatyzacji. Wykaz wykonanych robot budowlanych Wykonawca zamieszcza w formularzu
wykaz robot budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane,z zal^czeniem dowodow
okreslaj^cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci
informacji o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa,s^ referencje b^dz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentow - irme dokumenty. Uwaga! "Podaj^c w formularzu wykaz robot
budowlanych rodzaj roboty budowlanej, Wykonawca wskazuje przedmiot roboty budowlanej
zgodny ze zdefiniowanym powyzej.'Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych
wartosc, Wykonawca wpisuje kwot? brutto w zlotych za wykonan^ robot? budowlan^.
•Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych dat? wykonania, Wykonawca wskazuje
dzieh, miesi^c i rok wykonania (zakohczenia) roboty budowlanej.'Podaj^c w formularzu
wykaz robot budowlanych miejsce wykonania, Wykonawca wskazuje adres wykonania roboty
budowlanej.'Podaj^c w formularzu wykaz robot budowlanych podmiot, na rzecz ktorego
robota zostala wykonana, Wykonawca podaje nazw? lub firm? oraz adres lub siedzib? tego
podmiotu. 'Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamowieh bylby
szerszy (np. obejmowalby inny rodzaj zamowienia b^dz inne roboty budowlane), Wykonawca
winien wyodr?bnic i podac dane dotycz^ce jedynie wykonanej roboty budowlanej
zdefmiowanej powyzej. W przypadku podawania wartosci Wykonawca winien wpisac
zarowno kwot? stanowi^c^ wartosc calego zamowienia,jak i wartosc samej roboty
budowlanej zdefmiowanej powyzej.• Wykonanie kazdej wykazanej roboty budowlanej
(przynajmniej 1) musi zostac poswiadczone dowodem. Wykonawca przedstawia zatem wykaz
robot budowlanych z zal^czeniem dowodow okreslaj^cych, ze roboty budowlane zostaly
wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym,ze roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone.
Zamawiaj^cy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w post?powaniu imion i nazwisk osob wykonuj^cych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacji o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob:
Nie
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Informacje dodatkowe: Ponizsze odnosi si? odpowiednio do warunku dotycz^cego sytuacji
finansowej oraz warunku dotycz^cego zdolnosci zawodowej.—W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp,
zgodnie z ktorym: Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkow udziaiu w
post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia lub

jego cz?sci, polegac na zdolnosciaeh teehnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnegb l^cz^cych go z nim
stosunkow prawnych,na.gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna
sytuacja", o ktorej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp, wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy: 1)
Wykonawca, ktory polega na zasobach innego podmiotu/6w, udowodni Zamawiaj^cemu,ze
realizuj^c zamowienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/ow, w
szczegolnosci przedstawiaj^c zobowi^zanie tego podmiotu/6w do oddania mu do dyspozycji
niezb?dnycli zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. 2)Zamawiaj^cy oceni,ze
udost?pniane Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zasoby, pozwalaj^ na wykazanie
przez Wykonawc? speiniania warunku udziaiu w post?powaniu oraz 3)Zamawiaj^cy zbada, ze
nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt
13-22 pzp. Uwaga! W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu/6w, Wykonawca
jest zobowi^zany wskazac ten fakt w formularzu oferty.—W celu oceny, czy Wykonawca
polegaj^c na zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a pzp, b?dzie
dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umozliwiaj^cym nale^te wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow,Zamawiaj^cy z^da wskazania w

szczegolnosci: a) podmiotu, ktory udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres); b)
zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu; c) sposobu wykorzystania
zasobow innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamowienia publicznego; d)
zakresu i okresu udziaiu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.
Informacje, o ktorych mowa powyzej pod lit.a-d, winny znalezc si? w zobowi^zaniu podmiotu
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji
zamowienia. Zobowi^zanie podmiotu, o ktorym mowa wyzej, Wykonawca zal^cza do oferty.
Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego doswiadczenia (tu:
zdolnosci zawodowej), Wykonawcy mogq.polegac na zdolnosciaeh innych podmiotow,jesli
podmioty te zrealizujq roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq
wymagane. Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp,jezeli zdolnosci lub sytuacja fmansowa podmiotu, o
ktorym mowa w art. 22a ust.l pzp, nie potwierdzajq spelnienia przez Wykonawc? warunku
udziaiu w post?powaniu lub zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajqcy zqda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajqcego: a)zastqpil
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)zobowiqzal si? do osobistego
wykonania odpowiedniej cz?sci zamowienia,jezeli wykaze zdolnosci lub sytuacj? finansowq,

o ktorych mowa w art. 22a ust.l pzp. Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktory polega
na sytuacji finansowej innych podmiotow/tu odpowiada solidamie z podmiotem, ktory
zobowiqzal si? do udost?pnienia zasobow,za szkod? poniesionq przez Zamawiajqcego
powstalq wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ze za nieudost?pnienie zasobow nie
ponosi winy. —W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si? o udzielenie
zamowienia: a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1
SIWZ, winien spelnic kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajqcy si? o udzielenie
zamowienia; b) warunek udziaiu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a
SIWZ- wystarczy spelnienie go wspolnie przez Wykonawcow ubiegajqcych si? o zamowienie
(jako suma posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosci kredytowej), co oznacza, iz
warunek moze spelnic jeden z Wykonawcow,Iqcznie dwoch lub kilku z nich albo Iqcznie
wszyscy Wykonawcy; c) warunek udziaiu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1
ppkt 2 lit.b SIWZ, winien spelnic samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcow wspolnie
ubiegajqcych si? o udzielenie zamowienia, tzn. przynajmniejjeden z takich Wykonawcow
powinien posiadac wymagane doswiadczenie (brak mozliwosci sumowania zdolnosci
zawodowej - doswiadczenia).
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III.2)PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
IIL2.2)Zamawiaj^cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiaj^cy przewiduje nast^puj^ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCl^ W CELU
WST^PNEGO POTWIERDZENIA,ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARUNKIUDZIALU W POST^JPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkow udziatu w
post^powaniu
Tak

Oswiadczenie o speinianiu kryteriow selekcji
Nie

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

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

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

HI.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTl^POWANIU:
Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawcy, ktorego oferta zostala
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych
na dzien zlozenia nast^puj^cych dokumentow: a)informacja banku lub spoldzielczej kasy
oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc posiadanych srodkow finansowych
lub zdolnosc kredytow^ Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed
uplywem terminu skladania ofert(por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ); b)informacja banku lub
spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokosc posiadanych
srodkow finansowych lub zdolnosc kredytow^ podmiotu, na ktorego sytuacji fmansowej
Wykonawca polega, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu
skladania ofert (jezeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego
podmiotu/podmiotow). » Jezeli Wykonawca polega na sytuacji fmansowej innego
podmiotu/ow, przedstawia ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu. »Jezeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlo:^c dokumentu dotycz^cego sytuacji
finansowej wymaganego przez Zamawiaj^cego, moze zlo^c inny dokument, ktory w
wystarczaj^cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziahi
w post^powaniu (art.26 ust. 2c pzp). c) wykaz robot budowlanych (formularz wykaz robot

budowlanych) wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pi^ciu(5)lat przed uplywem

vW
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terminu skladania ofert - a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz
ktorych roboty te zostaly wykonane (roboty budowlane zgodne z wymogami opisanymi w pkt
V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ),z zal^czeniem d) dowodow okreslaj^cych, czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nale^cie, w szczegolnosci informacji o tym, czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukohczone, przy czym
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dowodami, o ktorych mowa, referencje bqdz iime dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktorego roboty budowlane byiy wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow - iime
dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI,O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP

IIL7)INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IIL3)- III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfzkatowice.pl)informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze
Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
same] grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp. W przypadku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze ztozyc wraz z
oswiadczeniem dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ee, ze powi^zania z innym
Wykonaweq.nie prowadzq,do zaklocenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie
zamowienia. For. art. 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow (...).Wz6r oswiadczenia - grupa kapitalowa
stanowi zal^cznik do SIWZ. Dodatkowe informacje: Wykonawca, ktory powoluje si§ na
zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si^ na ich zasoby, warunku udzialu w
post^powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa
powyzej (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).—Kwestie wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o
udzielnie zamowienia reguluje SIWZ. »Uwaga! Wykonawcy wspolnfe ubiegaj^cy si? o
udzielenie zamowienia winni zal^czyc do oferty peinomocnictwo. Zgodnie z art.23 ust.2 pzp
Wykonawcy tacy winni ustanowic peinomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o
udzielenie niniejszego zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia. Dokument pelnomocnictwa winien odpowiadac zasadom
okreslonym w pkt X lit.B SIWZ dla pelnomocnictw. —Kwestie zwi^zane mi?dzy innymi z
form^ oswiadczeh i dokumentow reguluje rozporz^dzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26.07.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow (...)
SEKCJAIV:PROCEDURA

IV.l) OPTS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj^cy z^da wniesienia wadium:
Tak

Informacja na temat wadium

Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy z^da od Wykonawcy wniesienia wadium w
wysokosci: 5 000,00 zlotych (slownie: pi?c tysi?cy 00/100 zlotych). 2. Wykonawca moze
wniesc wadium wjednej lub kilku nast?puj4cych formach:!) pieni^dzu, 2) por?czeniach
bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej,z tym,ze
por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym,3) gwarancjach bankowych,4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi?biorczosci. 3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nale^ wplacic przelewem na
rachunekbankowy wskazany ponizej:BGK o/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420
0002. Na potrzeby przelewow mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT,tj.: „GOSKPLPW" oraz
adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^^ch 1,
40-043 Katowice. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formic innej niz pieni?zna,
Wykonawca obowi^zany jest zlozyc dokument- wadium w kasie Sl^skiego OWNFZ w
Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokoj nr 410. Tresc takiego dokumentu nie moze
warunkowac wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania zasadnosci z^dania
9z15
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wyplaty przez wystawc^ dokumentu. Dokument w swej tresci winien uwzgl^dniac
postanowienia art. 46 ust.4a oraz ust.5 pzp. Dokument swoj^ waznosci^ musi obejmowac

okres odpowiadaj^cy terminowi zwi^zania ofert^(30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si?
wraz z upiywem terminu skiadania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania
ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktorym upiywa termin skiadania ofert. Wadium winno miec
charakter bezwarunkowy i nieodwolalny. S.Wykonawca wnosi wadium przed upiywem
terminu skiadania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie
dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplyw srodkow pieni?znych na podany wyzej
rachunek bankowy, przed upiywem terminu skiadania ofert, o ktorym mowa w pkt XI ppkt 1
SIWZ.Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiaj^cy
zobowi^zany jest odrzucic ofert?,jezeli wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione
w sposob nieprawidlowy (art. 89 ust. I pkt 7b pzp).

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

Nale^ podac informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol^czenia do
ofert katalogow elektronicznych:
Nie

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

Informacje dodatkowe:

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

Dopuszcza si? zlozenie oferty wariantowej

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostan^ zaproszeni do udzialu w
post?powaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawcdw

Przewidywana minimaina liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow
Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:
Przewidziana maksyrhalna liczba uczestnikdw umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na ktorej b?d4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz^ce
\
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dynamicznego systemu zakupow:
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si? ziozenie ofert w
formie katalogdw elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do
sporz^dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogioszeniem)

Nalezy podac adres strony intemetowej, na ktorej aukcja b?dzie prowadzona:
Nalezy wskazac elementy, ktorych wartosci b?d^ przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajqce z opisu
przedmiotu zamowienia:

Nalezy podac, ktore informacje zostan^ udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz^ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposob post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d4 warunki, na
jakich wykonawcy b?d4 mogli licytowac(minimalne wysokosci post^pieh):
Informacje. dotycz^ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi^zah i specyfikacji
technicznych w zakresie pol^czeh:
Wymagania dotycz^ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ziozyli nowych post^pieh, zostan^ zakwalifikowani do nast?pnego
etapu:

Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

60,00

1. Cena

2. Okres gwarancji i r?kojmi za wady 20,00
3.Klasa efektywnosci energetycznej 20,00
iy.2.3) Zastosowanie procedury, o ktdrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogioszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogioszeniem
Minimalne wymagania, ktore musz^ spelniac wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wst?pnych
bez przeprowadzenia negocjacji
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Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podac informacje na temat etapow negocjacji(w tym liczb? etapow):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu-konkurencyjnego

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

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow,ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwi^zania stanowi^ce podstaw^ do skiadania ofert,jezeli zamawiaj^cy przewiduje
nagrody:

Wst^pny harmonogram post^powania:

Podziai dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzan:
Nalezy podac informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

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

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj^cych negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istoinych warunkpw zamowienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bpdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dost^pny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzq.dzen informatycznych:

Sposob post^powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
post^pien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ichtrwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie zloi^li nowych post^pien, zostan^ zakwalifikowani do nast^pnego
etapu:

Termin skiadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni^cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan^ wprowadzone do tresci zawieranej umowy w
sprawie Zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy,albo wzor umowy:
Wymagania dotycz^ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:
IV.5)ZMIANA UMOWY

Przewiduje si^ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian;
I.l.Zamawiaj^cy, moze z^dac od Wykonawcy zmiany lub odsuni^ciapodwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
jezeli sprz^t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie daj^ r^kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ushig lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie
usunie na z^danie Zamawiaj^cego podwykonawc? lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub.dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaj^
postanowienia niniejszej umowy. 2.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac
zmiany podwykonawcy,zrezygnowac z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawcy w
zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr lO/pn/2019. 3.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal siy, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania speiniania warunkow udzialu w postypowaniu, Wykonawca jest
obowi^zany wykazac Zamawiaj^cemu,ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal siy w trakcie postypowania o udzielenie zamowienia (lO/pn/2019).
4.Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy b^dz
wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej w
zamowieniu nr lO/pn/2019, winno nast^pic w drodze pisemnego aneksu do umowy. 5. W zwi^zku
z tym, iz robota budowlana objyta przedmiotem umowy bydzie wykonywana w miejscu
podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego,Zamawiaj^cy zqda, aby przed
przyst^pieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sq.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 pierwszym, w trakcie
realizacji umowy,a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pomiejszym okresie zamierza powierzyc realizacjy roboty budowlanej (jezeli dotyczy). II.
Wykonawca zobowi^zuje siy zrealizowac umowy w czysci dotycz^cej wykonania robot
budowlanych wedle harmonogramu robot(kolejnosci robot) uzgodnionego niezwlocznie po
przekazaniu frontu robot z osobami wskazanymi w §5 ust.l umowy. Harmonogram robot winien
zostac uzgodniony w formie pisemnej. Harmonogram robot bydzie mial charakter ruchomy, co
oznacza mozliwosc zmiany kolejnosci robot przyjytej w harmonogramie na uzasadniony wniosek
kazdej ze Stron. Zmiana taka bydzie dokonywana w trybie roboczych uzgodnien przez osoby
wskazane w §5 ust.l i ust.3 umowy z udzialem kierownika budowy, o ktorym mowa w §5 ust.5
umowy. III.1.Umowa niniejsza bydzie mogla ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy
w przypadku wyst^pienia nastypuj^cych przeszkod w jej realizacji: a) w przypadku zaistnienia
okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyjytym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie
zewnytrzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezeniajego skutkom),takichjak
w szczegolnosci wojna, katastrofalne dzialania 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 niezwlocznie

poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co
do kwalifikacji zdarzenia, najakie powohije siy Wykonawca,jako sily wyzszej orazjej wplywu
na mozliwosc prowadzenia robot, b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie
Zamawiaj^cego spowodowanych warunkami organizacyjnymi, finansowymi b^dz innymi
okolicznosciami, przez ktore nalezy rozumiec sytuacje zwi^zane z koniecznosciq. uzyskania
dodatkowych decyzji, pozwoleh, uzgodnien etc.,jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot
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budowlanych. 2. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1

lit. a lub lit. b), termin wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb^dny do
usuni^cia lub ust^pienia przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego
nast^puj^cego po dniu usuni^cia lub ust^pienia przeszkody bieg terminu realizacji robot

budowlanych b^dzie kontynuowany. 3. Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych b^dzie
wymagalo pisemnego potwierdzenia przez Zamawiaj^cego na protokole zawieszenia

okreslaj^cym w szczegolnosci dat? rozpocz^cia okresu zawieszenia, podpisanym 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^pienia przeszkody. 5.Po usuni^ciu lub ustq.pieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy
sporz^dz^ pisemny aneks do umowy wskazuj^cy okres trwania zawieszenia realizacji robot
budowlanych oraz okreslaj^cy termin pozostaly do zakonczenia realizacji umowy. 6. Wyst^pienie
przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu realizacji robot
budowlanych jako calosci; przeszkoda moze zatem dotyczyc cz^sci realizowanych robot, co nie
wyklucza prowadzenia robot budowlanych w pozostalym zakresie. Niezalemie od zakresu
zawieszenia, zapisy ust. 1-5 znajd^ odpowiednie zastosowanie. 7 Zasady przyj^te w ust. 2-4
znajd^ odpowiednie zastosowanie w przypadku zawieszenia terminu opracowania i dostarczenia
dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w §3 ust.2 umowy. 8. Z uwagi na finansowanie

niniejszej umowy ze srodkow inwestycyjnych roku 2019, Zamawiajq.cy zastrzega, iz: a) w
sytuaeji niezakonczenia realizacji umowy do dnia 23.01.2020 r. z powodu niedotrzymania
terminow realizacji umowy przez Wykonawc?,Zamawiaj^cy moze skorzystac z prawa do
rozwi^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 ust.l umowy. b) w sytuacji niezakonczenia realizacji umowy do dnia 23.01.2020 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,Zamawiaj^cy dokona inwentaryzacji
prac oraz oceny ich zaawansowania wedlug stanu na dzieh 23.01.2020 r. w oparciu o

szczegolowy kosztorys inwestorski skladaj^cy si? na dokumentacj? projektow^. Stosownie do
powyzszego Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres
umowy, nie wi?cej jednak niz 80% kwoty wynagrodzenia calkowitego umowy (przy
uwzgl?dnieniu zapiaty za dokumentacj? projektow^), nawet w przypadku, gdyby wartosc
wykonanych na dzieh 23.01.2020 r. prac przekroczyla poziom procentowy wskazany w zdaniu
poprzednim. Podstaw^ zapiaty - obok faktury VAT wystawionej i dostarczonej przez Wykonawc?
Zamawiaj^cemu nie pomiej niz w dniu 24.01.2020 r., z zastrzezeniem konsekwencji
niedotrzymania ww.terminu wskazanych w §8 ust. 3 umowy, b?dzie kosztorys powykonawczy
wedle stanu na dzieh 23.01.2020 r., a takze protokol zawieszenia robot. Do zawieszenia terminu
wykonania umowy w omawianym przypadku znajd^ odpowiednie zastosowanie zasady opisane
w ust.2-4 niniejszego paragrafli. Bieg terminu realizacji robot budowlanych b?dzie
kontynuowany od pierwszego dnia roboczego nast^puj^cego po dniu usuni?cia lub ust^pienia
przeszkody, a wi?c po uzyskaniu przez Zamawiaj^cego srodkow finansowych na rok 2020 na
realizacj? umowy. Do odbioru robot, zasad wystawiania faktur oraz zapiaty wynagrodzenia
stosuje si? odpowiednio postanowienia §8 umowy. 9.W przypadku nieuzyskania srodkow

finansowych przez Zamawiaj^cego do dnia 31.03.2020 r., Zamawiaj^cy rozwi^ze 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 umow^ formalnosci. IV. W przypadku ustawowego zwi?kszenia stawki podatku
VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, ceny netto uj?te w niniejszej umowie, winny zostac
odpowiednio obnizone przez Wykonawe?,tak, aby po uwzgl?dnieniu wyzszej stawki podatku
VAT wprowadzonej na skutek zmiany, w sumie wysoko^c wynagrodzenia calkowitego umowy
nie przekroczyla ceny oferty zlozonej przez Wykonawe? w zamowieniu nr lO/pn/2019. W
przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do cen

i|etto, o ktorych mowa w niniejszej umowie,zostanie doliczony podatek VAT w wysokosei
o
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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 ^cie zmiany stawki podatku VAT. V. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form, o

ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ci^glosci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci. 0 zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany
jest poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy
zabezpieczenia zostanie wprowadzona ipotwierdzona stosownym aneksem do umowy.—
Kazdorazowa zmiana postanowien niniejszej umowy wymagac b^dzie formy pisemnej pod
rygorem niewamosci, z uwzgl^dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.—Wzor
umowy okresia rowniez okolicznosci uprawniaj^ce Zamawiaj^cego do rozwi^zana umowy.
IV.6) INFQRMACJE ADMINISTRACYJNE

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

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszezenie do udziatu w postfpowaniu:
Data: 2019-09-25, godzina: 12:00,

Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgl^du na piln^ potrzeb^ udzielenia zamowienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):
Wskazac powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog4 bye sporz^dzane oferty lub wnioski o dopuszezenie do udzialu w
post^powaniu

> polski
IV.6.3) Termin zwi^zania oferty; do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewaznienie post?powania o udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow poehodz^eych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych
zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EETA), ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie
calosci lub cz?sci zamowienia:
IV.6.5) Przewiduje si? uniewaznienie post?powania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki
sluz^ee sHnansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore
zamawiaj^cy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub cz?sci zamowienia, nie
zostaly mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

kryterium III oceny ofert: Klasa efektywnosci energetycznej - waga 20% obejmuje dwa
podkryteria: Podkryterium IIIA. Klasa efektywnosci energetycznej oferowanych jednostek
zewn?trznych przy chlodzeniu oraz Podkryterium IIIB. Klasa efektywnosci energetycznej
oferowanych jednostek zewn?trznych przy grzaniu. Sposob oceny ofert w poszczegolnych
kryteriach oceny ofert okresia szczegolowo SIWZ
ZALACZNIKI - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYGH
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