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SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

USLUGA SPRZ4TANIA W OBIEKTACH I^L^SKIEGO ODDZIALU WOJEWODZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

- ZAMOWIENIE PODZIELONE NA PAKIETY

zat^cznikami do niniejszej SIWZ s^:

1. formularz oferty - pakiet I

2. formularz oferty - pakiet II

3. formularz opis przedmiotu zamowienia - pakiet I

4. formularz opis przedmiotu zamowienia - pakiet II

5. formularz kalkulacja cenowa - pakiet I

6. formularz kalkulacja cenowa - pakiet II

7. formularz wykaz ushig - pakiet I

8. formularz wykaz ushig - pakiet II

9. formularz wykaz urz^dzen - pakiet I

10. wzor umowy (pakiet I/pakiet II) wraz z zalqcznikiem nr 4 do umowy (wzor Umowy o zachowaniu

poufnosci w'NFZ) oraz zal^cznik nr 5 do umowy - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych

osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci

11. wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielpna platnosc - pakiet I

12. wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc - pakiet II

13. wzor oswiadczenia - „zam6wienie zastrzezone" - pakiet I

14. wzor oswiadczenia - „zam6wienie zastrzezone"- pakiet II

15. zalqcznik - JEDZ w formacie XML (oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz

spelnianiu warunkow udziahi) - pakiet I
16. zalqcznik - JEDZ w formacie XML (oswiadczenie p niepodleganiu wykluczeniu oraz

spelnianiu warunkow udziahi) - pakiet II

17. Instrukcjadotyczqca JEDZ

18. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa (pakiet I)

19. wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa (pakiet II)

data i podpis:
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Nr zamdwienia: 14/pn/2020

I' Nazwa (firmat oraz adres Zamawiaiace^o

Narodowy Fundusz Zdrowia, '^Iqski Oddziat Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
zamowieniapublicznefainfz-katowice.pl. strona intemetowa: www.nfz-katowice.pl.

II. Trvb udzielenia zamdwienia

'Post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w tiybie przetargu nieograniczonego
napodstawie^ustawy zdnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwied publicznych (j.t. Dz,U. z2019, poz. 1843 zezm,).

>Warto^c szacunkowa zamdwienia przekracza rdwnowarto^d kwotv 139.000 euro<

Trvb udzielenia.zamdwienia

Post^powanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 n Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz.U.2019.1843 ze zm.).
Rodzaj zamdwienia: ustuga.

Numer post^powania

■ Post^powanie, ktdrego' dotyczy niniejszy dokument oznaczone. jest numerem 14/pn/2020. Wykonawcy
we wszelkich kontaktach z.Zamawiajqcymproszeni s^ o powolywanie si? na ww. numer.
Terminologia

Ilekrod w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej dalej takZe- „SIWZ" mowa jest
0 "pzp" lub „ustawie", nale±y przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
Ilekrod w „SIWZ" mowa jest o "Zamawiajgcym", naleiy przez to rozumied Slgski Oddzial Wojewddzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (Slqski OW NFZ lub Slqski OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest o „dniach"
nale2y przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art, 110 i n. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest
o „rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw" nale^ przez to rozumied rozporzqdzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich motQ 2qdad zamawiaj^cy od wykonawcy
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. poz. 1126 ze zm.).
Wsz?dzie, gdzie w niniejszej SIWZ mowa jest o ,jednolitym dokumencie", „Jednolitym Europejskim Dokumencie
Zamdwienia" albo „JEDZ", nalezy przez to rozumied dokument sporz^dzony zgodnie ze wzorem standardowego
formularza okreSlonego w rozporz^dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 05.01.2016 r.
(Dz.U.UE.L.2016.3.16) wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Ilekrod w „SIWZ" mowa jest o "Delegaturach", naleiy przez to rozumied Sale Obslugi Klientdw w Delegaturach.

in. Opis przedmiotu zamdwienia fpakiet I i pakiet ID

1. Przedmiotem zamdwienia jest swiadczenie'ushigi sprz^tania w obiektach Slgskiego Oddziahi Wojewddzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z ̂ podziaIem_ na dwie cz?^ci (pakiety) z dopuszczeniem skladania ofert
cz?^ciowych, zgodnie z zasadami okre^lonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamdwienia na dany
pakiet oraz we wzorze umowy (pakiet I/pakiet II).

Kod Wspdlneeo Slownika Zamdwien ICPVI:

Ushigi sprzqtania biur 90.91.92.00-4

Ushagi sprz^tania 90.91.00.00-9

Ushigi sprzqtania budynkdw 90.91.12.00-8

Ushigi czyszczenia okien 90.91.13.00-9

Ushigi czyszczenia pojemnikdw na odpadki 90.91.80.00-5.

Pakiet I: usluga sprz^tania obiektu Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
- od poniedziatku do pigtku w godzinach od 16.00 do 7.00 (po opuszczeniu'pomieszczeh przez pracownikdw
Zamawiaj^cego), za wyjqtkiem pomieszczeh szczegdlnych [zostanq wskazane przez Zamawiajqcego przed
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Nr zamdwienia: 14/pn/2020

zawarciem umowy], w kt6rych ustuga' sprzqtania winna by6 wykonywana wyl^cznie podczas obecno^ci
pracownikdw Zamawiaj^cego, tj. od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Pakiet II: ushiga sprzqtania obiektdw Delegatur i Punktdw Obshigi Klienta Slqskiego OW NFZ:
- sprz^tanie Delegatur - od poniedziatku do pi^tku w godz. 7.00 do godz. 19.00;

- sprzgtanie Punktdw Obshigi Klienta - od poniedzialku do piqtku w godz. 8.00 do godz. 16.00.

Obiektv/lokalizacie oblate pakietem II:

1) Bielsko Biala, ul. Karpacka 24 (delegatura)

2) Cz^stochowa, ul. Czartoryskiego 28 (delegatura)
3) Piekary Slqskie, ul. Ko^ciuszki 22 (delegatura)

4) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (delegatura)

5) Punkt Obshigi Klienta w Chorzowie, ul. Katowicka 105, Chorz6w,

6) Punkt Obshigi Klienta w Dqbrowie Gdmiczej, ul. Kardynala Stefana Wyszyhskiego 1, Dqbrowa G6micza,
7) Punkt Obshigi Klienta w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7, Gliwice,
8) Punkt Obshigi Klienta w Klobucku, ul. 11 Listopada 5a, Klobuck,
9) Punkt Obshigi Klienta w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A, Sosnowiec,
10) Punkt Obshigi Klienta w Zabrzu, ul. Sl$czka 20, Zabrze,
11) Punkt Obshigi Klienta w 2ywcu, ul. Pilsudskiego 50, Zywiec.

Opcjonalnie:

12) Punkt Obshigi Klienta w Jastrz?biu - Zdroju, ul. Harcerska 9, Jastrz?bie Zdr6j
(Informacja w zakresie terminu rozpocz^cia realizacji ushigi lub nieuruchamiania ushigi w POK w Jastrz^biu Zdroju
zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia umowy).

»Ushiga sprz^tania w obu pakietach dotyczy pomieszczeh znajdujqcych si? w budynkach, w ktdrych Zamawiajqcy
prowadzi swojq dzialalno^d statutowq.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

W formularzu opis przedmiotu zamowienia odpowiednio pakiet I i pakiet II zamieszczono informacje na temat
obiektdw (budynkbw, pomieszczen), w ktorych b?dzie si? odbywalo sprzqtanie, maj^ce ulatwid Wykonawcy
przygotowanieoferty na dany pakiet oraz skalkulowanie ceny na dany pakiet.
Wykonawca zobowiqzany jest realizowad zamdwienie w sposdb zgodny z ustaw^ z dnia 27.08.1997 r.
0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepehiosprawnych (j.t.Dz.U.2019.1172 ze zm.).
W zwiqzku z tym, ii niniejsze zamdwienie jest zamdwieniem zastrze^:onym w rozumienlu art. 22 ust.2 pkt 1
pzp, Wykonawca zobowi^zany b?dzie w sposdb ciqgly w calym okresie realizacji umowy - a nie tyiko na
etapie post?powania o udzielenie zamdwienia - zachowad status podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22 ust.2 pzp
oraz zachowad minimalny procentowy wskainik zatrudnienia przez Wykonawc? osdb niepehiosprawnych
w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb
niepehiosprawnych nie mniejs^ ni^ 30% osdb zatrudnionych przez Wykonawc? (warunek okre§lony
w oparciu o art. 22 ust.2a pzp).

W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^zany b?dzie zapewnid dodatkowo, na wniosek
Zamawiaj^cego, w sumie nie wi?cej nii 200 osobogodzin - pakiet I; 100 osobogodzin - pakiet II sprz^tania
pomieszczeh na wypadek zaistnienia okoliczno^ci wymagajgcych dodatkowego sprzqtania. Wykorzystanie
dodatkowych osobogodzin przez Zamawiajgcego b?dzie fakultatywne i b?dzie zale2alo od jego biezqcych
potrzeb. Zamawiajqcy kaidorazowo poinformuje Wykonawc? za po^rednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail Wykonawcy o zamiarze skorzystania z dodatkowych osobogodzin wskazuj^c dat? (lub okres)
oraz godziny dodatkowego sprzqtania wskazanych pomieszczeh w danym obiekcie, a takie rodzaj czynno^ci
sprz^tania. Wykonawcy nie prsyshigujq ^adne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiajgcego
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cz^^ci lub caio^ci dodatkowych osobbgodzin. Przez osobogodzin? nalezy rozumied jednq godzin? (60 minut)
sprz^tania przez jedn^ osob? sprz^taj^c^.

1.5. W sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, nie cz?§ciej ni2 dwa (2) razy w okresie trwania umowy,
na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowi^zany b^dzie podwoid sklad os6b sprzqtajqcych w obiekcie
pr^ ul. Kossutha 13 w Katowicach [dotyczy pakietu I] / w danym obiekcie obj^tym umow^ [dotyczy pakietu
II] maksymalnie w ci^gu trzech (3) godzin od chwili telefonicznego lub faksowego zgloszenia, Maksymalny
czas zaanga5:owania dodatkowej ekipy sprz^tajqcej wyniesie ka2dorazowo cztery (4) godziny licz^c od chwili
pojawienia si? dodatkowych os6b w danym obiekcie i przystqpienia do prac.
Podwojenie skladu os6b sprzqtajqcych nie generuje dodatkowych kosztdw po stronie Zamawiaj^cego (jest
zapewnione w ramach wynagrodzenia umownego).
W przypadku pakietu 11 podwojenie skladu dwa (2) razy w okresie trwania umowy dotyczy kaidego
z obiektdw.

1.6. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowigzany b?dzie zapewnid dodatkowo, na wniosek
Zamawiajgcego, wykonanie ushigi polegajqcej na akrylowaniu wykladzin podlogowych PCV. Maksymalna
Iqczna powierzchnia wykladziny przeznaczonej do akrylowania wynosi: pakiet I - max. 1000 m^ pakiet II -
max. 500m^. Katdorazowa potrzeba skorzystania z ww. ushigi b?dzie zglaszana Wykonawcy przez
Zamawiajqcego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail. Konkretny termin lub terminy
wykonania ushigi, a tak2e inne szczegdlowe kwestie dotycz^ce m.in. zakresu, lokalizacji etc., b^dq
ka2:dorazowo ustalane pomi^dzy osobami wskazanymi w umowie. Wykonawcy nie prsyshigujq 2adne
roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiaj^cego cz?^ci lub cato^ci ushigi akrylowania.

1.7. Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca, obok ^rodkdw bezpo5rednio przeznaczonych do utrzymania
czystoSci obiektdw/pomieszczeh, zobowi^zuje si? w ramach wynagrodzenia umowy na bie^^co zapewniad
wszystkie niezb?dne ̂ rodki czysto^ci i artykuly higieniczne (toaletowe), w szczegdlno^ci: mydlo w plynie do
pojemnikdw o poj. 0,75 I, kostki zapachowe do toalet, skuteczne od^wieiacze powietrza do toalet oraz do
sekretariatow (sekretariaty dyrektorskie - V pi?tro budynku przy ul. Kossutha 13 w Katowicach), papier
toaletowy o Srednicy rolki 19 cm (w wi?kszo5ci wkladany-do pojemnikdw na papier toaletowy), r?czniki
papierowe (rolka - przybli2one wymiary: wys. 20 cm, dl. 160 m, ̂ r. 20 cm) oraz umieszczad je
w lazienkach, toaletach lub w innych wskazanych przez Zamawiaj^cego pomieszczeniach. Wykonawca
zobowiqzuje si?, 2e wszystkie ^rodki bezpo5rednio przeznaczone do utr2ymania czysto^ci
obiektdw/pomieszczeh, dostarczone ^rodki csysto^ci oraz artykuly higieniczne (toaletowe), w tym mydlo,
detergenty, ^rodki dezynfekujqce, kostki zapachowe, b?d^ stanowily produkty nale2ytej jako^ci,
a dostarczany papier toaletowy oraz r?czniki papierowe b?dg pochodzily z recyklingu oraz b?d4 biale (poziom
bieli minimum 60%).

1.8. Na potrzeby pr^szlej umowy wybrany Wykonawca zobowi^zany b?dzie do ubezpieczenia odpbwiedzialno^ci
cywilnej z tytuhi wykonywania umowy w sposdb ciqgly przez caly okres obowi^zywania umowy, w zakresie
opisanym we wzorze umowy (odpowiednio do pakietu), pod rygorem rozwiqzania umowy za
wypowiedzeniem. Dokument potwierdzajqcy ww. ubezpieczenie winien dotyczyd wylqcznie dzialalno^ci
zwiqzanej z przedmiotowym zamdwieniem, tj, umow^ na dany pakiet.

»Szczeg61owy zakres ushigi sprzqtania oraz warunki realizacji zamdwienia zostaly opisane w formularzu opis
przedmiotu zamdwienia odpowiednio dla pakietu I i pakietu II zamdwienia oraz we wzorze umowy (pakiet I/pakiet
II).

»Realizacja zamdwienia w katdym z pakietdw b?dzie przebiegala na waninkach okre^lonych we wzorze umowy
(pakiet I/pakiet II). Wzdr umowy (pakiet I/pakiet II) okre^la zasady ewentualnej zmiany postanowieh umowy
w stosunku do tresci oferty na dany pakiet, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy.
»SIWZ, w tym formularze opis przedmiotu zamdwienia oraz wzdr umowy, zawiera standardy jako^ciowe, o ktdrych
mowa w art.91 ust.2a pzp.
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2. Warunki phtno^ci: okre^Ia wz6r umowv.

3. Wvm6g zatrudnienia na podstawie umowv o prac^ Cart. 29 ust.3a pzp^
Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisie przedmiotu zamowienia na uslugi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawc^ tub podwykonawc^ na podstawie umowy o prac^ osob wykonujqcych
wskazane przez zamawiajqcego czynnosci w zakresie realizqcji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnoscipolega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U
z 2019 r. poz. 1040, z pozn. zm.).

Przez czynnosci, ktdrych wykoiianie polega na wykonywaniu pracy -w rozumieniu kodeksu pracy^ rozumie si?
wszystkie czynnosci wykonywane w ramach przedmiotu zamdwienia (umowy), ktdre wskazane w formularzu opis
przedmiotu zamdwienia na dany pakiet, wykonywane bezpo^rednio przez osoby sprz^tajqce uczestniczqce po
stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania ushigi obj?tej przedmiotem zamdwienia, za
wyjqtkiem czynnosci, w przypadku pakietu I; za wyj^tkiem czynnosci, o ktdrych mowa w Cz?^ci A formularza opis
przedmiotu zamdwienia pakiet I w pkt III ppkt 4, pkt VI, pkt VII i pkt VIII; w przypadku pakietu II: za wyj^tkiem
czynnosci, o ktdrych mowa w Cz?^ci A formularza opis przedmiotu zamdwienia pakiet H w pkt VI i pkt VII.
Pain: wz6r umowy (pakiet I/pakiet 11), w tym §la wzoru umowy,

Zgodnie z art. 36 ust. 2 nkt 8a pzp. wskazuie sie:

.1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w art 29 ust.3a pzp: najpd:^ej w dniu
zawarcia umowy na dany pakiet Wykonawca lub podwykonawca (w zaleino^ci pd tego, czy dana osoba
zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedloiy Zamawiajgcemu (jednej z osdb, o ktdrych
mowa w §3, ust.2 umowy) pisemne o^wiadczenie, iz osoby wykonujqce w ramach niniejszego zamdwienia
(umowy na dany pakiet) czynnosci, co do ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa na dany pakiet) wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?d^ zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu
kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. Oswiadczenie (kompletne o^wiadczenie) winno zawierad
rdwniei imi? i nazwisko osdb zatrudriionych na podstawie umowy o prac? (liczba osdb nie mote byd mniejsza
nii wskazana przez Wykonawc? w ofercie na dany pakiet zIo2:gneJ w zamdwieniu nr 14/pn/2019) wraz ze
wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?, dokladne okre^lenie
podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? zio2enia o^wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej .do zloienia
o^wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Uprawnienia Zamawiajqcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? lub podwykonawc? wymagan,
0 ktdrych mowa w art. 29 ust.Sa pzp: Zamawiajqcy zastrzega sobie nast?pujqce uprawnienia w zakresie kontroli
spelniania przez Wykonawc? lub podwykonawc? wymagan, o ktdrych mowa w art. 29 ust.Sa pzp,
dokumentowanych za pomocq o^wiadczenia wymaganego na podstawie pkt I:
a) mo2liwo^d 2qdania po^wiadczonej za zgodno^d z oryginalem kopii umowy o prac? .zatrudnionego

pracownika;

b) mozliwo^d 2qdania innych dokumentdw, np. dokumentdw potwierdzajqcych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
z informacjq o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci za^wiadczenia wla^ciwego oddziahi ZUS lub
dowoddw potwierdzajqcych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczeh;

- zawierajqcych 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
0 prac? oraz zakres obowiqzkdw pracownika.

c) mozliwo^d zwrdcenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzi?cia wqtpliwo^ci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlo2y Zamawiajqcemu na ka2de wezwanie Zamawiajqcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osdb wykonujqcych w trakcie realizacji umowy
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czynno^ci, co do ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa na dany pakiet) wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy 0 pracf.

3) Sankcje z tytulu niespelnienia wymagan, o ktdrych mowa w art, 29 ust.3a pzp: opisane we wzgrze umowy na
dany pakiet okoIiczno5ci rozwiqzania .umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezloienia w terminie
kompletnego o^wiadczenia, o ktdrym mowa w pkt 1; obowi^zek zaplaty kary umownej za kaidy dzien
niezatrudniania w oparciu o umow? o pracg osoby wykonuj^cej czynnoSci, co do ktdrych SIWZ (umowa na dany
pakiet) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy oraz obowigzek zaplaty
kary umownej za kaidy dzien opdmienia w przedlo^eniu w terminie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2 lit. a
lub lit. b.

4) Rodzaj czynnoSci niezb^dnych do realizacji zamdwienia, ktdrych dotycz^. wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? os6b wykonujqcych czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia okre^Iono powy^ej (pkt III pkt 3 SIWZ).

4. Inne informacie.

1) Zamawiaj^cy dopuszcza mo^liwo^d skladania ofert czg^ciowych. Niniejsze oznacza, Wykonawca mo^e
zioiy6 ofert? wedle swojego wyboru: na pakiet I lub na pakiet II lub na obydwa pakiety zamdwienia.
Zapisy SIWZ odnoszq si? pdpowiednio do pakietu I i pakietu II.

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

Wyja^nia si?, it zgodnie z zasad^ wyra^onq 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 zamdwien publicznych wi^^e si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.1480), ktdra formuhije zasad? u^wania
j?zyka polskiego przez podmioty wykonujqce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa
o j?^ku polskim w art. 11 stanowi, it art. 5-10 tej2e ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych,
zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz
oznaczen pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami
0 normalizacji.

5. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust.l pzp Wykonawca mo^e powierzvd wykonanie cz?^ci zamdwienia na dany pakiet
podwykonawcy.

2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp j:ada wskazania przez Wvkonawce cz?^^! 7:amdwienia. ktdrych
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce firm
podwvkonawcdw tpatrz: formularz oferty na dany pakiet). ^

3) Zgodnie z art. 36b ust.la pzp, w przypadku zamdwien na ushigi, ktdre majq bye. .wykonane w miejscu
podlegajgcym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy t^da, aby przed pr^stqpieniem do
wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile jut znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaanga5:owanych w ushigi, Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamdwienia, a talc^e przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktdrym w pd^iejszym okresie
zamierza powierzyd realizacj? ushig.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, je^eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.1 pzp, w celu wykazania spehiiania
warunkdw udziahi w post?powaniu, Wykonawca jest obowiqzany wykazad Zamawiajqcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehiia je w stopniu nie mniejszym ni2: podwykonawca,
na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

5) Powierzenie .wykonania cz?5ci zamdwienia podwykonawcy/om nie mo±e prowadzid do obej^cia wymogu,
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0 kt6rym mowa w pkt III pkt 1.3 SIWZ. Patrz: wz6r umowy (pakiet I/pakiet 11), z wylqczeniem czynno^ci,
0 kt6rych mowa w Cz^^ci A formularza opis przedmiotu zam6wienia pakiet I w pkt III ppkt 4, pkt VI, pkt VII
1 pkt VIII oraz czynno^ci, o ktdrych mowa w Cz?^ci A formularza opis przedmiotu zamowienia pakiet II w pkt
VI i pkt VII.

6) Zamawiaj^cy nie iqda informacji o podwykonawcach w o^wiadczeniu, o ktdiym mowa w art. 25a ustl pzp,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziahi w post?powaniu, chyba, ie
podwykonawcy jednocze^nie podmiotami, na ktdrych zasoby powoluje si? Wykonawca w celu wykazania
spelniania warunkdw udzialu w post?powaniu (art. 22a ust. 1 pzp).

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o podwvkonawstwo nalezy rozumie6 umow? w formie
pisemnej o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem s^ ushigi, dostawy lub roboty budowlane stanpwi^ce cz^§6
zamdwienia publicznego, zawartq mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawc^. a innym podmiotem
(podwykonawcy), a w przypadku zamdwien publicznych na uslugi tak2e mi?dzy podwykonawcy
a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalszymi podwykonawcami.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia:

pakiet I: od dnia 18.03.2021 r. do dnia 31.03.2022 r., z zastrze^eniem, iz w przypadku, gdy zawarcie umowy
nastypi w dniu 18.03.2021 r. lub pdzniej, zamdwienie b?dzie wykonywane przez okres 12 miesi?cy liczyc od
dnia nast?puj"ycego po dniu zawarcia umowy,
pakiet II: od dnia 01.03.2021 r. do dnia-31.03.2022 r., z zastrzezeniem, ii w przypadku, gdy zawarcie umowy
nastypi w dniu 01.03.2021 r. lub pdzniej, zamdwienie b?dzie wykonywane przez okres 13 miesi?cy liczyc od
dnia nast?pujycego po dniu zawarcia umowy.

1. Miejsce wykonania zamdwienia:

pakiet I: Katowice, ul. Kossutha 13

pakiet II:

1) Bielsko - Biala, ul. Karpacka 24 (delegatura)
2) Cz?stochowa, ul. Czartoryskiego 28 (delegatura)
3) Piekary Slyskie, ul. Ko^ciuszki 22, Piekary (delegatura)
4) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (delegatura)
5) Punkt Obshjgi Klienta w Chorzowie, ul. Katowicka 105, Chorzdw
6) Punkt Obshigi Klienta w Dybrowie Gdmiczej, ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 1, Dybrowa Gdmicza,
7) Punkt Obshigi Klienta w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7, Gliwice
8) Punkt Obshigi Klienta w Klobucku, ul. 11 Listopada 5a, Klobuck
9) Punkt Obshigi Klienta w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A, Sosnowiec
10)Punkt Obshigi Klienta w Zabrzu, ul. Sl?czka 20, Zabrze ■
1 l)Punkt Obshigi Klienta w Zywcu, ul. Pilsudskiego 50, Zywiec.

Opcjonalnie:

12) Punkt Obshigi Klienta w Jastrz?biu - Zdroju, ul. Harcerska 9, Jastrz?bie Zdrdj
(Informacja w zakresie terminu rozpocz?cia realizacji ushigi lub nieuruchamiania ushigi w POK w Jastrz?biu Zdroju
zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia umowy).

Szczegdlowe warunki realizacji zamdwienia okresla formularz opis przedmiotu zamdwienia na dany pakiet oraz
wzdr umowy (pakiet I/pakiet II) stanowiycy integralny cz?^d SIWZ. Na ka2dy pakiet zostanie zawarta odr?bna
umowa.
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V. Warunki udzialu w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zaradwienja mog^ ubiegad si? Wykoriawcy, ktdrzy:
1) nie podlegaj^ wykluczeniu;

2) spelniajq warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaiy one olae^lone przez Zamawiaj^cego w ogloszeniu
0 zamdwieniu.

W niniejszym post?powaniu stawia si? warunek udziahi w post?powaniu dotycz^cy sytuacji ekonomicznej, warunek
udziahi w post?powaniu dotyczqcy sytuacji finansowej, warunek udziahi w post?powaniu dotycz^cy zdolno^ci
technicznej (dotyczy tylko pakietu I),oraz warunek udziahi w post?powaniu dotycz^cy zdoInoSci zawodowej
(posiadanie wymaganego do^wiadczenia).

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.l pkt 12-pkt
23 pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz z ofert^ o^wiadczenie (JEDZ)
o niepodleganiu wykluczeniu (patrz: pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), za5 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwniei: o^wiadczenie
wskazane w pkt VI pkt 2 SIWZ (dot. grupy kapitalowej w zakresie dotycz^cym danego pakietu).

W przypadku niniejszego zamdwienia, o^wiadczenie, o ktdiym mowa w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp, Wykonawca sklada
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), ktdry zaiqcza do oferty.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawid
dowody na to, podj?te przez niego ^rodki sq wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnoSci,' w szczegdlno^ci
udowodnic naprawienie szkody wyrzqdzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duczynienie
pieni?±ne za doznang krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz
.wspdlprac? z organami ̂ cigania oraz podj?cie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre sq odpowiednie dia zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, je2eli wobec Wykonawcy,
b?dqcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqdu zakaz ubiegania si? o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplynql okre^lony w tym wyroku okres obowiqzywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).
»Wykonawca nie podlega wykluczeniu, je^eli Zamawiajqcy, uwzgl?dniajqc wag? i szczegdlne okoliczno^ci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczajqce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust.8 pzp.
»W przjpadkach, o ktdrych mowa w art. 24 ust.l pkt 19 pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiaj^cy
zapewnia temu Wykonawcy mozliwo^d udowodnienia, ̂ e jego udzial w przygotowaniu post?pdwania o udzielenie
zamdwienia nie zakldci konkurencji. Zamawiaj^cy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spehiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,
warunku udziahi w post?powaniu, sklada tak^e jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczqce tych podmiotdw (por. art.
25a ust.3 pkt 1 pzp).

» Zamawiajqcy mo2e wykluc^d Wykonawc? na kaidym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad,2) Art. 22 ust.l pkt 2 dzd - spelnianie warunku udzialu w postepowaniu okre^lonego przez

Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SiWZ. ti.:

a) Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvezacv svtuaeii ekonomiczneT

Warunek okreSldno zardwno dla pakietu I, jak i pakietu 11.
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pakiet I i pakiet II

Wykonawca winien wykazac, it jest ubezpieczony od odpowiedzialnqsci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno^ci zwi^zanej z przedmiotem niniejszego zamdwienia na sum? gwarancyjnq nie niisz^ nit 1 mln ziotych
(niezale2nie od tego, czy Wykonawca sklada ofert? tylko na jeden z pakietdw, czy na obydwa pakiety),

W celu wykazania spelnienia warunku udziahi w postqpowaniu dotycz^cego sytuacji ekonomicznej, Wykonawca
sklada oSwiadczenie (JEDZ) o spetnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie
Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.d SIWZ.

W przypadku niniejszego zamdwienia, o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.I pkt 1 pzp, Wykonawca sklada
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) na dany pakiet, ktdry zaiqcza do oferty na dany pakiet.

b) Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp — warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv svtuacii finansowei.

Warunek dotyczy zardwno pakietu I, jak i pakietu II.

pakiet I

Wykonawca winien wykazad posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysoko^ci nie mniejszej. ni£ 45.000,00 ziptych
lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 45;000,00 ziotych, w okresie nie wcze^niejszym nit
1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert.

pakiet n

Wykonawca winien wykazac posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysokosci nie mniejszej niz 20.000,00 ziotych
lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 20.000,00 ziotych, w okresie nie wczeSniejszym nit
1 miesiqc przed upiywem terminu skladania ofert.

Je:^eli Wykonawca sklada ofert? na obydwa pakiety winien wykazad posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysokosci
nie mniejszej nit 65.000,00 ziotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym nii 65^000,00 ziotych,
w okresie nie wcze^niejszym ni^; 1 miesi^c przed upiywem terminu skladania^ofert.

W celu wykazania spelnienia warunku udziahi w post?powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca
sklada o^wiadczenie (JEDZ) (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym
mowa w pkt VI pkt 3 lit.e SIWZ.

W przypadku niniejszego zamdwienia, o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.I pkt 1 pzp, Wykonawca sklada
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) na dany pakiet, ktdry zalqcza do oferty na dany pakiet.

c) Art. 22 ust.lb pkt 3 pzp - warunek udziaiu w postepowaniu dotvczacv zdolnosci technicznei.

Warunek dotyczy tviko pakietu I - dvsponowanie odpowiednim urzgdzeniem.

Wykonawca winien wykazad za pomoc^ wvkazu urzadzeh (formularz wykaz urz^dzeh pakiet I) dost?pnych
Wykonawcy w celu wykonania zamdwienia wraz z informacj^ o podstawie do dysponpwania tymi zasobami,
2e dysponuje co najmniej jednym urz^dzenjem, przy pomocy ktdrego.b?dq wykonywane prace polegaj^ce na
specjalistycznym, mechanicznym czyszczeniu terakoty wraz z fugami. Wykonawca winien podad riazw? producenta
oraz typ urz^dzenia, a tak2e wskazad podstaw? do dysponowania urz^dzeniera.

W celu wykazania spelnienia warunku udziaiu w post?powaniu dotyczacego zdolnosci technicznej, Wykonawca
sklada o^wiadczenie (JEDZ) (pafrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym
mowa w pkt VI pkt 3 lit.f SIWZ.
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W przypadku niniejszego zam6wienia, o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) na dany pakiet, ktdry zal^cza do oferty na dany pakiet.

d) Art. 22 ustlb pkt 3 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotvczacv zdolno§ci zawodowei.

Warunek okre^lono zardwno dia pakietu I, jak i pakietu 11.
W celu wykazania speinienia wanmku udziahi w postepowaniu dotycz^cego zdolno^ci zawodowej (posiadania
doswiadczenia), a opisanego poni2ej, Wykonawca sklada o^wiadczenie (JEDZ) 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 lit.d 1 lite
SIWZ.

Wpr^padku niniejszego zamdwienia, o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25aust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) na dany pakiet, ktory zal^cza do oferty na dany pakiet.

Wykonawca winien spelnid warunek dotyczqcy zdolno^ci zawodowej (posiadania wymaganego do^wiadczenia)
polegajgcy na naleiytym wykonaniu, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciqglych rdwnie^ wykonywaniu,
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeieli okres prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy
- w tym okresie, przynajmniej 2 (dwdch) using sprz^tania biur lub budynkow wykonanych lub wykonywanych.

Pakiet I

Pod pojeciem wykonana usluga sprzqtania biur lub budynkdw nale^ rozumied zamdwienie polegaj^ce na
^wiadczeniu ushigi sprz^tania biur lub budynkdw, ktdrej realizacja zakonczyla sie (umowa zostala zrealizowana),
ktdrej Srednia miesieczna warto5c brutto wynosila co najmniej 30.000,00 zl, oraz ktdra byla realizowana w okresie
CO najmniej 6 miesiecy (umowa obowiqzywala przez co najmniej 6 miesiecy).

Pod pojeciem wykonywana usluga sprz^tania biur lub budynkdw naleiy rozumied zamdwienie polegaj^ce na
^wiadczeniu ushigi sprz^tania biur lub budynkdw, bedqcej w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana),
ktdrej ̂ rednia miesieczna warto^d brutto wynosi co najmniej 30.000,00 zl, ktdrej pewna cze^d o warto^ci brutto
CO najmniej 180.000,00 zl zostala jnt zrealizowana przez Wykonawc?, oraz ktdra byla realizowana w okresie
CO najmniej 6 miesi^cy (umowa obowigzuje od co najmniej 6 miesi?cy). (Uwaga: sytuacja ta dotyczy wvlacznie
^wiadczen okresowych lub ciqglvch. Jezeli Wykonawca powola si§ na wykonywanie ushigi stanowiqcej
swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku wqtpliwo^ci zobowiqzany b^dzie wykazad - udowodnic - okresowy
lub ciggly charakter swiadczenia).

Pakiet 11

Pod poj^ciem wykonana usluga sprz^tania biur lub budynkdw nale^ rozumied zamdwienie polegajqce na
^wiadczeniu uslugi sprz^tania biur lub budynkdw, ktdrej realizacja zakonczyla si? (umowa zostala zrealizowana),
ktdrej ̂ rednia miesi?czna warto^d brutto wynosila co najmniej 10.000,00 zl, oraz ktdra byla realizowana w okresie
CO najmniej 6 miesi?cy (umowa obowi^zywala przez co najmniej 6 miesi?cy).
Pod poj?ciem wykonywana usluga sprzqtania biur lub budynkdw nale^ rozumied zamdwienie polegaj^ce na
^wiadczeniu uslugi sprz^tania biur lub budynkdw, b?dqcej w trakcie realizacji (umowa jest nadal realizowana),
ktdrej Srednia miesi?czna wartosd brutto wynosi co najmniej 10.000,00 zl, ktdrej pewna cz?sd o warto^ci brutto
CO najmniej 60.000,00 zl zostala ju^ zrealizowana przez Wykonawc? oraz ktdra byla realizowana w okresie
CO najmniej 6 miesi?cy (umowa obowi^zuje od co najmniej 6 miesi?cy). (Uwaga; sytuacja ta dotyczy wvlacznie
^wiadczed okresowych lub ciaelvch. JeZeli Wykonawca powola si? na wykonywanie uslugi stanowi^cej
Swiadczenie okresowe lub ci^gle, w przypadku wqtpliwoSci zobowigzany b?dzie wykazad - udowodnid - okresowy
lub ciqgly charakter Swiadczenia).
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»Je2eIi Wykonawca sklada ofert? zarowno w pakiecie I, jak i w pakiecie 11 zam6wienia, wystarczy, ie wyka^e
przynajmniej 2 (dwie) uskigi sprzqtania biur lub budynkbw wykonane lub wykonywane, ktdre b?dq spelnialy
wymogi okre^Ione powyzej dia pakietu 1.

»Wykaz ushig wykonanych -aw przypadku ^wiadczeh okresowych lub ciqglych rbwniei: wykonywanych -
Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz usJug (odpowiednio pakiet I i pakiet II) wraz z podaniem ich
warto^ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotbw, na rzecz ktdrych ushigi zostaly wykonane, oraz zatqczeniem
dowodow okre^lajgcych, czy te ushigi zostaly wykonane lub wykonywane nale^ycie, przy czym dowodami,
0 ktdrych mowa powyzej, referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego ushigi
byly wykonywane, a w przypadku ̂ wiadczeh okresowych lub ciqglych s^ wykonywane, a je±eli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskad tych dokumentbw - oSwiadczenie
Wykonawcy; w przypadku Swiadczeh okresowych lub ci^glych nadal wykonywanych, referencje bgdz inne
dokumenty potwierdzaj^ce ich nale^yte wykonywanie powinny byd wydane nie wcze^niei nii 3 miesiace przed
uplvwem terminu skladania ofert.

UWAGA!

♦ Odpowiednio wykonanie lub wykonywanie kaidej wykazanej ushigi w danym pakiecie musi zostad poparte
dowodem, tQ ushiga zostala wykonana nalezycie lub jest wykonywana nale^cie.
♦ Informacje podane w formularzu wykaz ushig na dany pakiet nie mog^ bye sprzeczne z informacjami
wynikaj^cymi z dokumentdw potwierdzaj^cych nale^yte wykonanie (wykonywanie) ushig.
♦ Podajqc w formularzu wykaz ushig na dany pakiet dat^ wykonania, Wykonawca:
- w przypadku ushigi wykonanej - wskazuje dzieh, miesi^c i rok rozpocz^cia oraz zakohczenia calej ushigi (umowa
zostala zrealizowana);

- w przypadku ushigi wykonywanej - wskazuje dzieh, miesiqc i rok rozpocz^cia ushigi oraz zakohczenia
realizowaniajej cz^sci (umowa jest nadal realizowana).

♦Podaj^c w formularzu wykaz ushig na dany pakiet Sredniq miesi^czn^ warto56 brutto usiugi, Wykonawca:
- w przypadku ushigi wykonanej (umowa zostala zrealizowana) - oblicza Sredniq miesi^czng warto^d brutto przy
uwzgl^dnieniu calego okresu wykonywania zamdwienia od dnia jego rozpocz^cia do dnia zakohczenia calej ushigi
(wynikaj^cego z rubryki, w ktdrej podaje dat? wykonania);
- w przypadku ushigi wykonywanej (umowa jest nadal realizowana) - oblicza ^redniq miesi?czn^ wartosh brutto
przy uwzgl?dnieniu okresu wykonywania zamdwienia od dnia rozpocz?cia ushigi do dnia zakohczenia realizowania
cz?sci ushigi (wynikajqcego z rubryki, w ktdrej podaje dat? wykonania).
♦Jei^eli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwieh bylby szerszy (np. obejmowalby
rdwnie2 inne ushigi niz ushiga sprzqtania biur lub budynkdw bgdz inny rodzaj zamdwieh, np. dostawy, roboty
budowlane), Wykonawca winien wyodr?bnid i podad dane dotycz^ce wylqcznie ustugi sprz^tania biur lub
budynkdw. W takiej sytuacji, w rubryce ^rednia miesi?czna wartoSd brutto usiugi nale^y wpisad zardwno ^redniq
miesi?czn4 wartoSd za calo^c zamdwienia, jak i ̂ redniq miesi?cznq warto^d za samq ushig? sprz^tania biur lub
budynkdw. Wskazane wy2ej minimalne warunki kwotowe (30 tys. zl, 180 tys. zl; 10 tys. zl, 60 tys. zl) dotyczq
wyl^cznie usiugi sprz^tania biur lub budynkdw.
♦ Wykonawca w formularzu wykaz ushig podaje podmiot, na rzecz ktdrego ushiga zostala wykonana lub jest nadal
wykonywana, wskazujqc jego nazw? i adres.
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2. Zam6wienie zastrzeione art. 22 ust2 pkt 1 pzp oraz art. 22 ust 2a pzp - dotyczy zar6wno pakietu I, jak
i pakietu II.

Zgodnie z art. 22 ust.2 pkt 1 pzp, Zamawiajqcy zastrzega, ±e o udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si? wyl^cznie
zaklady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, ktdrych dzialalno^d, lub dzialalno^d ich wyodr?bnionych
organizacyjnie jednostek, ktdre b?d^ realizowaly zamdwienie, obejmuje spoleczn^ i zawodow^ integracj? osob
b?d^cych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych, tj. os6b niepelnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych.

Na podstawie art. 22 ust.2a pzp, Zamawiajqcy okre^la minimalny procentowy wskamik zatrudnienia osdb

niepelnosprawnych jako nie mniejszy mi 30% os6b satrudnionych przez zaklad pracy chronionej lub wykonawc?
albo jego jednostki, o ktdrych mowa w art. 22 ust.2 pzp.

Wykonawca winien zatem byd podmiotem, o ktdrym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatrudniaj^cym osoby
niepelnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu
os6b niepelnosprawnych oraz spelniad warunek okreslony w oparciu o art. 22 ust. 2a pzp, tj. minimalny procentowy
wskaznik zatrudnienia przez Wykonawc? osdb niepetnosprawnych w rozumieniu ww. ustawy z dnia

27.08.1997 r. winien byd nie mniejszy nii 30% osdb zatrudnionych przez Wykonawc?.

W celu wykazania spelnienia ww. warunku, Wykonawca sklada stosowne o^wiadczenie w dokumencie J£DZ na

dany pakiet (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), w formularzu oferty na dany pakiet oraz na wzorze zal^czonym do

SIWZ (wzdr o^wiadczenia - „zam6wienie zastrze^one" na dany pakiet).

Wykonawca, z ktdrym zostanie zawarta umowa na dany pakiet, zobowi^any b?dzie do zachowania spelniania ww.
warunkdw w sposdb ciqgly w calym okresie realizacji umowy, a nie tylko na etapie niniejszego post?powania

0 udzielenie zamdwienia.

Uwaga!

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia ww. o^wiadczenie sklada osobno

kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, z ktdrym zostanie zawarta umowa na dany pakiet, zobowi^zany b?dzie do zachowania spelniania ww.

warunkdw w sposdb ciqgly w calym okresie realizacji umowy, a nie tylko na etapie niniejszego post?powania
0 udzielenie zamdwienia.

Patrz rdwniez pkt III pkt 1.3 SIWZ oraz pkt III pkt 5 ppkt 5 SIWZ

3. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia:

a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnid kaZdy
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;

b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ - winien spelnic

samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.

przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialno^ci cywilnej (brak mozliwo^ci sumowania polis OC);

c) warunek udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ - wystarczy spelnienie
go wspdlnie przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienie (jako suma
posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolno^ci kredytowej), co oznacza, it warunek mo2e spelnid jeden
z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo Iqcznie wszyscy Wykonawcy;

d) warunek udzialu w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.c SIWZ - wystarczy spelnienie
go wspdlnie przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienie (jako suma zdolnoSci

technicznej), co oznacza, iz warunek moZe spelnid jeden z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich

albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;
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e) warunek udziahi w post^powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.d SIWZ - winien spelnid
samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia, tzn.
przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powinien posiadad wymagane do^wiadczenie (brak mo^liwo^ci
sumowania zdolnosci zawodowej - do^wiadczenia);

f) warunek, o ktdiym mowa w pkt V pkt 2 SIWZ (zamdwienie zastrzeione) winien spelnid kaZdy
•  z wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia.

4. W zwiqzku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktdrym: ff^konawca mote w celu potwierdzenia spelniania warunkow
udzialu w post^powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub Jego cz^sci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacjiflnansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,
na gruncie niniejszego post?powaniaprzyjmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,
wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosci technicznej lub zawodowej (do^wiadczeniu) sytuacji fmansowej
lub ekonomicznej innego podmiotu/dw, udowodni Zamawiajqcemu, ze realizujqc zamdwienie. b?dzie
dysponowat niezb?dnymi zasobami tego podtniotu/dw, w szczegdlno^ci przedstawiaj^c zobowi^anie tego
podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiajqcy oceni, tQ udost?pniana Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zdolno^d techniczna lub
zawodowa (dp^wiadczenie) b^dz ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie pfzez
Wykonawc? spelniania danego warunku udzialu w post?powaniu oraz

3) Zamawiaj^cy zbada, ze nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ust.1 pkt 13-22 pzp.

Uwaga!

»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych, podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia (art. 24. ust.l pkt 13-22 pzp) oraz spelniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby,
warunku udzialu w post?powaniu, sklada tak^e jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz^ce tych podmiotdw (por. art.
25aust3 pkt 1 pzp).

»W przypadku polegania na zdolnosci technicznej (dotyczy tylko pakietu I), lub zawodowej (do^wiadczeniu) bgdi
sytuacji fmansowej lub ekonomicznej innego podmiotu/dw, Wykonawca wskazuje ten.fakt w dokumencie JEDZ,
a tak^e w formularzu oferty na dany pakiet.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajqc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach okreslonych
w art. 22a pzp, b?dzie dysponowai niezb?dnymi zasobami w stopniu umoiliwiaj^cym nale^yte wykonanie
zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek Iqczqcy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dost?p do-ich zasobdw, Zamawiaj^cy zqda wskazania w szczegdlnoSci:

a) podmiotu, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);
b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamdwienia

publicznego;

d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

Uwaga!

■ Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotycz^cego doSwiadczenia (tu: zdolnoSci zawodowej),
Wykonawcy mog^ polegad na zdolnoSciach innych podmiotdw, ieSli podmiotv te zrealizuia uslugk do realizacii
ktdrvch te zdoInoSci sa wvmagane.

Patrz rdwhie^ pkt III pkt 1.3 SIWZ oraz pkt III pkt 5 ppkt 5 SIWZ.
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Informacje, o ktdrych mowa powyzej pod lit. a-d, winnv znalezc sie w zobowiqzaniu podmiotu do oddania

do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowiazanie podmiotu. o ktdrvm mowa wvzei. Wvkonawca zalacza do ofertv.

Uwaga!

»Zgodnie z art. 22a ust.6 pzp, je^eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub fmansowa

podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ustl pzp^ nie potwierdzajq spelnienia przez Wykonawc? warunkdw udziahi
w post^powaniu lub zachodz^ wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy 2^da, aby Wykonawca
w terminie okre^lonym przez Zamawiajqcego:

a) zast^pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowi^zai si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?5ci zamdwienia, jeZeli wykaie zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacj? fmansowq lub ekonomiczn^, o ktdrych mowa w art. 22a ust.l pzp.

»Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotdw/tu, odpowiada solidamie z podmiotem, ktdry zobowi^al si? do udost?pnienia zasobdw, za szkod?
poniesion^ przez Zamawiaj^cego powstal^ wskutek nieudost?pnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudost?pnienie
zasobdw nie ponosi winy.

VA. Podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24 ust.S pzp

Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.

VI. Wykaz o^wiadczed lub dokumentdw potwierdzaiacvch snelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu

oraz brak podstaw wykluczenia

1. Do oferty Wykonawca dolacza:

1) aktualne na dzieh skiadania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ustl pkt 1 pzp,
tj. ie Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spehiia warunki udziahi w post?powaniu w zakresie
dotycz^cym zdolnosci zawodowej (posiadanie doswiadczenia).

W przypadku niniejszego zamdwienia, o^wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, Wykonawca sklada
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowig wst?pne potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziahi w post?powaniu (por. art. 25a ust.l pkt 1, art. 25a ust.2 pzp).

Uwaga! Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia (art. 24 ust.l pkt 13-pkt 22 pzp) oraz spehiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich
zasoby, warunkdw udziahi w post?powaniu, sklada takze jednolite dokumenty (JEDZ) dptycz^ce tych podmiotdw
(por. art. 25a ust.3 pkt 1 pzp).

Wzorjednolitego dokumentu - JEDZ stanowi zal^cznik do SIWZ.
Patrz: Instrukcja dotyczqca JEDZ stanowiqca zalqcznik do SIWZ.

W celu wypelnienia dokumentu JEDZ nalezy pobrad plik (format XML) ze strony intemetowej Sl^skiego OW NFZ
z ogloszeniem o zamdwieniu oraz SIWZ. Nast?pnie nalezy zapisad go na komputerze oraz wejsd na stron?
intemetowq: https://espd.uzp.gov.pl/, zaimportowac pobrany plik oraz wypelnid. Po wypefaiieniu JEDZ nale^
zapisad w jednym z formatdw dopuszczonych przez Zamawiajqcego (zob. lit. a Instrukcji dot. JEDZ) podpisad
i zlo2yc wraz z oferty, w formie elektronicznej, podpisany przy u^ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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2) zobowiqzanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia (jeZeli Wykonawca polega na zdolno^ci technicznej (dotyczy tylko pakietu I) lub
zawodowej (do5wiadczeniu) bs^di. sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu/6w - patrz pkt V pkt
4 SIWZ).

3) o^wiadczenie wykonawcy, iz jest podmiotem, o ktorym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatrudniaj^cym osoby
niepelnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27,08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych oraz, Ze spelnia warunek, o ktdrym mowa w art. 22 ust. 2a pzp,
tj. minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia przez Wykonawcy os6b niepelnosprawnych w rozumieniu
ww. ustawy z dnia 27.08.1997 r. winien byd nie mniejszy niz 30% os6b 2:atrudnionych przez Wykonawcy.
Wzor o^wiadczenia - ..zamdwienie zastrzeZone" na danv pakiet stanowi zal^cznik do SIWZ.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej; www.nfz-katowice.pl informacji, o ktdrej mowa
w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaZe Zamawiajqcemu oSwiadczenie "Wykonawcy o przynaleznoSci albo
braku przynaleznoSci do tej same] grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt 23 pzp.
W pr^adku przynalezno^ci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moZe zloZyd wraz z o^wiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzajqce, Ze powiqzania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia.

For. art. 24 ust.l 1 pzp oraz §5 pkt 10 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw (...).

JVzor o^iadczenia - grupa kapitahwa stanowi zalqcznik do SIWZ.
Wykonawca sklada oswiadczenie w formie elektronicznej, podpisane przy uZyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

3. Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiajqcy wezwie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala najwyZej oceniona,
do ztoZenia w wyznaczonvm, nie krdtszym niZ 10 dni, terminie aktualnvch na dzied zlozenia nastepuiacvch

o^wiadczen i dokumentdw:

- w celu potwierdzenia braku podstaw do wvkluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie okre^lonym w art. 24 ust.l pkt 13,14 i 21
pzp wystawionej nie wczeiniej niZ 6 miesi?cy przed upfywem terminu skladania ofert; informacja z KRK
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 pzp dotyczy podmiotu zbiorowego;

Dokument naleZy zIoZyd w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu. Po^wiadczenie za zgodno^d z oryginalem elektronicznej kopii nast^puje przy uZyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

b) o^wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sqdu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaieganiu z uiszczaniem podatkdw, opiat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentdw
potwierdzajgcych dokonanie platnosci tych naleZno^ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiqZ^cego porozumienia w sprawie splat tych naleZnosci (dotyczy art. 24 ust.l pkt 15 pzp);

oswiadczenie musi zostad ziozone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii oSwiadczenia poSwiadczonej za zgodnoSc z oryginalem.
PoSwiadczenie za zgodnoSc z oiyginalem elektronicznej kopii nast^puje przy uZyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
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c) o^wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytuiem ̂ rodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania si? o zamdwienia publiczne (dotyczy art. 24 ust.l pkt 22 pzp);

OSwiadczenie musi zostad ziozone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii oSwiadczenia poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginaJem, Po^wiadczenie za zgodno^d z oryginatem
elektronicznej kopii nast?puje przy u^ciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

» Je2eli Wykonawca polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach okre^Ionych w art. 22a
pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotdw dokumenty oraz o^wiadczenia wymienione pod lit. a-c.

- w celu potwierdzenia spetaiania warunkdw iidziahi w postepowaniu:

d) dokument potwierdzajqcy, ie Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno^ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno^ci zwiqzanej z przedmiotem zamdwienia na sum? gwarancyjn^ okre^lon^ przez
Zamawiajqcego - por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ;

»Je2eli Wykonawca polega na sytuacji ekcnomicznej innego podmiotu/dw, przedstawia ww. dokument
potwierdzajqcy, ze podmiot, na ktdrego sytuacji ekonomicznej Wykonawca polega jest ubezpieczony od
odpowiedzialno^ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaialno^ci zwiqzanej z przedmiotem zamdwienia.

»Je4eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo^e zlo^d dokumentu dotyczqcego sytuacji ekonomicznej
wymaganego przez Zamawiaj^cego, moiQ z\oty6 inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb potwierdza
spehiianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziahi w post?powaniu (art.26 ust. 2c pzp).

e) informacja banku lub spdtdzielczej kasy oszcz?dnoSciowo-kredytowej potwierdzajqca wysoko^d
posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolno^d kredytowq Wykonawcy, w okresie nie wcze^niejszym mi
1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert-por. pkt V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ;

» Je^eli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/dw, przedstawia ww. dokument w odniesieniu
do tego podmiotu.

»JeieIi z uzasadnionej przyczyny Wykonawca' nie mo^e zlo^^^d dokumentu dotyczqcego sytuacji fmansowej
wymaganego przez Zamawiaj^cego, mo4e zlo^d inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb potwierdza
spelnianie opisanego przez Zamawiajqcego warunku udziahi w post?powaniu (art.26 ust. 2c pzp).

f) wykaz urz^dzen (formularz wykaz urzadzed - dotyczy tyiko pakietu I) dost?pnych Wykonawcy w celu
realizacji zamdwienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami - por. pkt V pkt 1 ppkt
2 lite SIWZ;

g) wykaz uslug (formularz wykaz usJug odpowiednio pakiet I / pakiet II) - wykonanych lub
wykonywanych w okresie ostatnich trzech (3) lat przed uplywem terminu skladania ofert - a jezeli okres
prowadzenia dzialalno^ci jest krdtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich w^o^ci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych ushigi zostaly wykonane (por. pkt V.pkt 1 ppkt 2 lit.d SIWZ)
oraz zalaczeniem

dokument musi zostad zlo^ony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii po5wiadczonej za zgodno^d z oryginalem. PoSwiadczenie za zgodnoSd z
oryginalem elektronicznej kopii nast?puje przy u^yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
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h) dowod6w okre^laj^cych, czy wykazane ushigi zostaty wykonane lub wykonywane nale^ycie, przy czym
dowodami, o ktdrych mowa powyzej, referencje b^d^ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktdrego ushigi byiy wykonywane, a w przypadku ^wiadczeh okresowych lub ciqglych
wykonywane, a je2eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w.stanie
uzyskad tych dokumentdw - o^wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ̂ wiadczeh okresowych lub ciqglych
nadal wykonywanych referencje b^dz inne dokumenty potwierdzajqce ich nalezyte wykonywanie powinny
byd wydane nie wcze^niej nii 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania ofert.

UWAGA!

Dotyczy calego pkt. 3

Dokumenty musz^ zostad zloione w oryginale w postaci dokumentu .elektronicznego lub w elektronicznej
kopii po^wiadczonej za zgodnoSd z oryginaJem. Po^wiadczenie za zgodno^d z oryginalem elektronicznej kopii
nast^puje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zlo^enie dokumentu w postaci elektronicznej w oryginale oznacza, iz musi on zostad podpisany przy u^ciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
»Je2eli Wykonawca powola si^ na wykonywanie ushigi stanowiqcej ^wiadczenie okresowe lub ci^gle,
w przypadku wqtpliwo^ci zobowi^zany b?dzie wykazad (udowodnid) okresowy lub ci^gly charakter ̂ wiadczenia.
»Je2eli Wykonawca polega na zdolno^ci zawodowej (do^wiadczeniu) innego podmiotu/6w, przedstawia wykaz
ushig j.w. wraz z dowodami j.w. wystawionymi dla tego podmiotu.
»Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotyczqcego doswiadczenia (tu: zdolno^ci zawodowej),
Wykonawcy mog^ polegad na zdolno^ciach innych podmiotdw, ie^li podmiotv te zrealizuia uslugi. do realizacii
ktdrvch te zdolno^ci sa wvmagane.

W przypadku wspdlnego ubieeania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw:

1) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, tj. jednolity dokument (JEDZ) sklada ka2dy
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si$ o udzielenie zamdwienia. Dokumenty te winny potwierdzid
spelnianie warunkdw udziahi w post^powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktoiym kazdy
z Wykonawcdw wykazuje spelnianie warunkdw udziahi w post^powaniu oraz brak podstaw wykluczenia

2) o5wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 3 SIWZ winien zlo2yd kaS:dy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

3) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ winien zlo^d ka2dy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia;

4) dokument/y, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.a SIWZ winien zloiyd kaidy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

5) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ winien z\oty6 ka^dy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia;

6) o^wiadczenie, o'ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.c SIWZ winien zlo2yd ka2dy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia;

7) dokument, o ktdiym mowa w pkt VI pkt 3 lit. d SIWZ winien potwierdzid spehiianie warunku opisanego w pkt
V pkt 1 ppkt 2 lit.a SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si?
o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich Wykonawcdw powihien posiadad wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno^ci cywilnej (brak mo2liwo5ci sumowania polis OC);

8) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lite SIWZ winien potwierdzid spelnianie warunku opisanego w pkt
V pkt 1 ppkt 2 lit.b SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia Qako suma
posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolno^ci kredytowej), co oznacza, warunek moie spehiid jeden
z WykonaWcdw, Iqcznie dwdch lub kilku z nich albo Iqcznie wszyscy Wykonawcy;
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9) dokument, o kt6rym mowa w pkt VI pkt 3 lit.f SIWZ winien potwierdzid spebiianie wamnku opisanego w pkt
V pkt 1 ppkt 2" lit.c SIWZ wspdinie przez Wykoriawc6w ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia, co
oznacza, ii warunek moze spelnic jeden z Wykonawcdw, I^cznie dwdch lub kilku z nich albo I^cznie wszyscy
Wykonawcy;

10) dokumenty, o ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 lit. g i lit. h SIWZ, winny potwierdzid spelnianie warunku
opisanego w pkt V pkt I ppkt 2 lit.d SIWZ samodzielnie przynajmniej przez jednegd z Wykbnawcdw wspdlnie
ubiegajgcych si? o udzielenie zamdwienia. Warunek ten winien spehiid samodzielnie przynajriiniej jeden
z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si? o udzielenie zamdwienia, tzn. przynajmniej jeden z takich
Wykonawcdw powinien posiadad wymagane doswiadczenie (brak moiliwo^ci sumowania zdolno^ci
zawodowej - do^wiadczenia).

5. Forma oswiadczen i dokumentdw

Dokument JEDZ skladany jest wraz z ofertq w fprmie i na zasadach opisach w pkt X lit D SIWZ oraz w Instrukcji
dotyczqcej JEDZ.

Kwestie zwiqzane mi?dzy innymi z fprm^ oswiadczen i dokumentdw reguluje rozporz^dzenie .Ministra Rozwoju
z dnia26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw (...).

Dokumenty lub oSwiadczenia, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu, skladane sq w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oSwiadczenia poswiadczonej za zgodnoSd z oryginalem.

PoSwiadczenia za zgodnoSd z oryglnalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnosciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy si? o udzielenie zamdwienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw lub oSwiadczen, ktdre kaidego z nich dotycz^.

Poswiadczenie za zgodnoSd z oryginalem elektronicznej kopii dokumentu lub oSwiadczenia, nast?puje przy U2yciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wykonawca jest wi?c obowiqzany do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym ka^dego oSwiadczenia
i dokumentu wymienionego w pkt VI.

Uwaga: W przypadku podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawc?
skompresowanego pliku (.zip) zawieraj^cego oSwiadczenia i dokumenty, uznaje si?, ze wszystkie oSwiadczenia
i dokumenty zawarte w podpisanym skompresowanym pliku (.zip) zostaly podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Zamawiajqcy mo2e ^qdad przedstawienia oryginahi lub notarialnie poSwiadczonej kopii dokumentdw lub
oSwiadczen, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu, wylqcznie wtedy, gdy zlp^ona kopia jest nieczytelna lub budzi
wqtpIiwoSci CO do jej prawdziwoSci.

Dokumenty lub oSwiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, sporz^dzone w j?zyku obcym s^ sktadane wraz
z tbimaczeniem na j?zyk polski.

»Uwaga! Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy si? o udzielenie zanidwienia winni zal^czyc do oferty pehiomocnictwo.

Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu
0 udzielenie niniejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamdwienia. Dokument pehiomocnictwa winien odpowiadac zasadom okreSlonym w pkt X lit.B SIWZ dla
pehiomocnictw.
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6. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzp.

Jezeli-Wykonawca nie ziotyi o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, o^wiadczen lub dol^entow
potwierdzajqcych okoliczno^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb^dnych
do przeprowadzenia post?powania,' o^wiadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierajq bl?dy lub budzq
wskazane przez Zamawiajgcego w^tpliwo^ci, Zamawiaj^cy wzywa do ich zlo5:eilia, uzupelnienia lub poprawlenia
lub do udzielania wyja^nien w terminie przez siebie wskazanym, chyba te mimo ich zloienia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyja^nien ofeita Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaiaiienie
post^powania.

Je2eli Wykonawca nie zloiyi wymaganych pelnomocnictw albo zlo^yl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlo±enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zloZenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaZnienie post^powania.
Zamawiaj^cy wzywa takZe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyja^nieh dotycz^cych o^wiadczeh
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.

7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowiqzany do zlozenia oswiadczeh lub dokumentdw potwierdzajgcych okoliczno^ci,
o ktorych mowa w art. 25 ust, 1 pkt 1 i 3 pzp, jezeli Zamawiajqcy posiada.oswiadczenia lub dokumenty dotycz^ce
tego Wykonawcy lub moZe je uzyskad za pomocq bezplatnych i ogdlnodost^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 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).
»W przvpadku wskazania przez Wykonawce dost^pno^ci oSwiadczeh lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2,
§5 i §7 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okre^lonymi adresami intemetowymi
ogdlnodost^pnych i bezplatnych baz danych,, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc? o^wiadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o ktdrym mowa powyZej, Zamawiaj^cy moZe Zqdad od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia
na j^zyk polski wskazanych przez Wykonawcy i pobranych samodzielnie przez Zamawiaj^cego dokumentdw.
Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie z tei moZliwo§ci wvmaaa wskazania przez Wykonawce
skonkretvzowanveh ogwiadczeh lub dokumentdw.

»W przypadku wskazania przez Wykonawce oswiadczeh lub dokumentdw, o kthrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ si? w posiadaniu Zamawiaj^cego, w szczegdlnoSci oSwiadczeh lub
dokumenthw przechowywanych przez Zamawiajqcego zgodnie z art. 97 ustl pzp, Zamawiaj^cy w celu
potwierdzenia okoIicznoSci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oSwiadczeh lub
dokumentdw, o ile s^ one.aktualne (§ 10 ust. 2 rozporz^dzenia). Uwaga: Zgodnie z cvt. norma skorzvstanie
z tei mozliwoSci wvmaga wskazania przez Wykonawce skonkretvzowanveh oSwiadczeh lub dokumentdw.

Zapisy pkt VI ppkt 6-8 nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentdw i okwiadczen wymaganych
w niniejszym post^powaniu.

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiajqey zastrzega, xi. zgodnie z art, 24aa ust.l pzp w niniejszym post?powaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktdrego oferta
zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluezeniu oraz speJnia warunek udzialu
w post?powaniu.

» Je2eli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy, Zamawiaj^cy mo2e
zbadad, czy nie podlega wykluezeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktdry zlo^l
ofert? najwyzej ocenionq spoSrdd pozostalych ofert (w danym pakiecie).
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9. Je^eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pplskiej, zamiast
dokumentdw, o ktdrych mowa w §5 pkt 1 cyt. rozporzqdzenia Ministra Rozwoju, sWada informacj^
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowamy dokument wydany przez
wte^ciwy organ s^dowy lub administracyjny kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre^Ionym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i21 pzp.

Dokumenty, o ktdrych mowa wyZeJ, powinny byd wystawione nie wcze^niej mi 6 miesi?cy przed uplywem terminu
skladania ofert.

JeZeli w kraju, w ktdrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentdw, o ktdrych mowa wy^iej, zast?puje si? je dokumentem
zawierajqcym odpowiednio o^wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osdb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o^wiadczenie osoby, ktdrej dokument mial dotyczyd, zlo2one przed notariuszem lub przed
organem s^dowym, administracyjnym' albo organem samorz^du zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze
wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2
cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju stosuje si?.

W przypadku wqtpliwo^ci co do tre^ci dokumentu zlolonego. przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy mo2e zwrdcid si?
do wla^ciwych organdw odpowiednio kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotyczqcych tego
dokumentu.

Wykonawca majgcy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majqcej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzec^ospolitej Polskiej, ktdrej dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 cyt.
rozporz^dzenia, sklada dokument, o ktdrym mowa w §7 ust.l pkt 1 cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju,
w zakresie okreSlonym w art. 24 ust.l pkt 14 i 21 pzp. Jeteli w kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba,
ktdrej dokument mial dotyczyd, nie wydaje si? takich dokumentdw, zast?puje si? go dokumentem zawierajqcym
o^wiadczenie tej osoby zlo2onym przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo organem
samorz^du zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7
ust.2 zdanie pierwsze cyt. rozporz^dzenia Ministra Rozwoju stosuje si?.

W przypadku w^tpliwo^ci co do tre^ci dokumentu zioionego przez Wykonawc?, Zamawiajgcy moZe zwrdcid si?
do wia^ciwych organdw kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, o udzielenie
niezb?dnych informacji dotycz^cych tego dokumentu.

VIL Informacia o sposobie porozumieSvania sie Zamawiaiacefifo z Wvkonawcami oraz przekazvwania

o^wiadczen lub dokumentdw. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. W post?powaniu o udzielenie zamdwienia komunikacia miedzv Zamawiaiacvm a Wvkonawcami. w szczeedlno^ci

skladanie ofert oraz oswiadczen. w tvm iednolitego dokumentu odbvwa sie wvl^cznie przv uZvciu ^rodkdw
komunikacii elektronicznei.

2. W niniejszym punkcie uregulbwano kwestie dotyczqce komunikacji mi?dzy Zamawiajqcym aWykonawcami
w post?powaniu, za wyjgtkiem kwestii dot. przygotowania i skladania ofert. Szczegdlowe' informacje o sposobie

. przygotowania i zloZenia ofert znajduj^ si? w pkt X SIWZ. W szczegdlno^ci zob. pkt X lit. D SIWZ.

3. W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego komunikacja mi?dzy Zamawiajqcym
a Wykonawcami, za wyj^tkiem zloZeriia oferty, odbywa si? przy uZyciu poczty elektronicznej.
Adres e-mail Zamawiaj^cego: zamowieniapubliczne@nfe-katowice.pl.
W zwiqzku z okreSlonym sposobem komunikacji, wszystkie przekazywane w niniejszym post?powaniu dokumenty,
oswiadczenia, informacje, za^wiadczenia czy wnioski muszq posiadad postad elektroniczn^ tj.' postad
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dokumentdw elektronicznych (zgodnie z form^ wskazanq w zakresie k^dego z nich w SIWZ) - przekazywanie
ich w innej postaci (np. za po^rednictwem operatora pocztowego, posianca, faksu) nie b^dzie wywolywad skutkdw
prawnych w niniejszym post^powaniu.

Osob^ uprawnionq do porozumiewania si? z.Wykonawcami jest:
Katarzyna Chochdl-e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowica.pI.

4- Oferte sporzadza sie. pod rvgorem niewa:j:nogci, w postaci elektronicznei 1 opatruie sie kwalifikowanvm
podpisem elektronicznvm. pebiomocnictwo winno zostad zlo^one z zachowaniem formy okre^lonej w pkt X lit. B
SIWZ (rdwniez w przypadku jego ztoienia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp), JEDZ
(oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1, ust.2 oraz ust,3 pkt I pzp) winien zostad zlo^ony pod lygorem
niewa2no^ci w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (patrz Instrukcja dot.
JEDZ), za^ o^wiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich mo2e i^dad zamawiajqcy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
zamdwienia (rdwniei: w przypadku ich zlo2enia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),
winny zostad zloione w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem (zob. pkt VI ppkt 6 SIWZ).

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 1 pzp, zostariie przekazane
przy u^yciu srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu ushig
drog4 eIektroniczn% tj. poczt^ elektronicznq (e-mail), ria adres e-mail Wykonawcy podany w ofercie.

6. Uwaga: Za dat? zioienia dokumentdw, o^wiadczen, informacji, za^wiadczed, wnioskdw lub innych informacji (poza
zal^czonymi do oferty) przyjmuje si? moment ich pojawienia si? w systemic teleinformatycznym (serwerze)
odbiorcy prowadzonym i kontrolowanym przez odbiorc?, tj. w momencie przyj?cia ich przez serwer odbiorcy
i zarejestrowania na nim odpowiednich danych (w przypadku korzystania z poczty elektronicznej).

7. W korespondencji kierowanej do Zamawiajqcego Wykonawca winien poshjgiwad si? numerem zamdwienia
okreslonym w SIWZ.

8. Wykonawca mo2e zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyjaSnienie treSci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nien
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyja^nien
niezwlocznie, jednak nie pdmiej niz na 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, te wniosek
o wyja^nienie tre^ci SIWZ wpiyn^l do Zamawiaj^cego nie pdzniej ni^ do konca dnia, w ktdrym uplywa polowa
wyznaczonego terminu skladania ofert.

9. Jezeli wniosek o wyjaSnienie tre^ci SIWZ wplynql po uplywie terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38
ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja5nien,'Zamawiaj^cy moZe udzielid wyjaten albo pozostawid wniosek bez
rozpoznania.

10. PrzedhiZenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art..38 ust.l
pzp.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moZe przed uplywem terminu skladania ofert zmienid tre^d SIWZ.
12. Zamawiajqcy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.
13. 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.

VIII. Wvmagania dotVczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy Zgda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko^ci:
pakiet I: 7.500,00 zl (slownie: siedem tysi?cy pi?dset 00/100 ziotych);
pakiet II: 2.500,00 zl (slownie: dwa tysiqee pi?dset 00/100 ziotych).

2. Wykonawca moZe wniesd wadium w jednej lub kilku nast?pujgcych formach:
1) pieniqdzu,

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym,
Ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?Znym,

3) ̂ gwarancjach bankowych,
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.

0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.
3. Wadium wnoszone w pieniqdzu naXQty wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poniiej:
BGK o/Katowice Nr 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. Podchorqtych 1,40-043 Katowice.

4. W pr^adku wnoszenia wadium w formie innej ni2 pieni?zna, wadlum (gwarancje, por^czenia) mlezy wnie^d
przed uplywem terminu skladania ofert na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl, poprzez
przeslanie Zamawiajqcemu oryginalu stosownego dokumentu wadialnego wystawionego przez Gwaranta albo
Por^czyciela - w postaci elektronicznej,. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
uprawnionej do jego wystawienia w imieniu Gwaranta albo Por?czyciela. Wadium powinno byd oznaczone
w nast^puj^cy spos6b: wadium dotycz^ce post^powania nr 14/pn/2020, (nazwa Wykonawcy).

W razie zlo^enia dokumentu w innej formie, niz oiyginal dokumentu elektronicznego (np, w oryginale
w dokumencie papierowym albo w elektronicznej kopii po^wiadczonej za zgodno^d z oiyginalem) Zamawiaiacv
uzna, iz wvmagane wadium nie zostalo-wniesione (oferta nie zostala prawidlowo zabezpieczona wymaganym
wadium).

Tre^d takiego dokumentu nie mote warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiajqcemu od badania
zasadno^ci tqdania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej treSci winien uwzgl^dniad
postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa^no^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofertq (60 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust.5 pzp). Pierwszym dniem zwiqzania ofertq b?dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin skladania ofert.
Wadium winno mied charakter bezwaruiikowv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? przeslanie dokumentu na adres e-mail oraz w spos6b opisany w pkt 4 , b^d±
wplyw ̂ rodkdw pieni?2hych na podany wyzej rachunek bankowy, przed uplvwem terminu skladania ofert. o ktdrym
mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikajqcymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiajgcy zobowiqzany jest-odrzucid ofert? na dany pakiet, je^eli wadium na dany pakiet nie zostalo wniesione
lub zostalo wniesione w sposdb nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

1. Termin zwiazania ofertq wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu
skladania ofert. Wykonawca zobowiqzany jest zlo^yd w formularzu oferty o^wiadczenie o terminie zwi^ania
zlo^onq oferty.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego mo^:e przedhiiyd termin zwiazania ofertq, z tym
tQ Zamawiajqcy mo2e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferty, zwrdcid si? do
Wykonawcow o wyra2enie zgody na przedhi^enie tego teiminu o pznaczony okres, nie dhiis^ jednak nit 60 dni.

3. Odmowa wyra^enia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedhiienie terminu zwiazania oferty jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedhiizeniem okresu waSmoSci

wadium albo, jezeli nie jest to moiliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedlu^ony okres zwi^ania ofertq.
Je^:eli przedlu^enie terminu zwiazania oferty dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej," obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhi^enia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.
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X. Opis sDosobu przvgotowvwania oraz zfozenia ofertv

A. Wykoiiawc? winien wypetnid formularze (w tym wzory o^wiadczen) poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach
niezb^dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek formularza lub caty formularz nie dotyczy
Wykonawcy nale^y wpisa(5 "nie dotyczy" i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne - zdaniem Wykonawcy -
informacje nale^ umie^ci6 w zal^czniku do danego formularza, sporzqdzonym przez Wykonawcy. Wykonawca
winien przygotowad i zloiyd ofert? z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych zal^cznikdw skkdajqcych
si^ na SIWZ. Wykonawca zobowi^zany jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw znajduj^cych si^
we wzorach formularzy stanowiqcyeh zalqczniki do niniejszej SIWZ.
Uwaga: Wykonawca odpowiada za treid kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezale^ie od formatu
pliku, w ktdrym oferta zostanie zlo:^ona. Jezeli Wykonawca edytuje formularz, zobowiqzany jest dokiadnie
przeczytad jego tre^d oraz pordwnad jq z oryginalnym zapisem SIWZ.
UWAGA!: DIa oceny, czy treSd oferty odpowiada tre^ci SIWZ decyduj^ca jest wersja SIWZ w formacie pdf,
zawierajqca skan podpisu Dyrektora Sl^skiego OW NFZ.

W przypadku, gdy z powodu bl?du Wykonawcy tre^d oferty nie b?dzie odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrze^eniem
art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu. Odpowiedzialnosd w zakresie zgodno^ci oferty z ww. tresciq
SIWZ le^ po stronie Wykonawcy,

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ byd podpisane przez osoby upowa^ione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^zan o warto^ci odpowiadajqcej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie
rejestrowym (ewidencyjnyra) lub przez nie odpowiednim dokumentem upehiomocnione. ■

Pelnomocnictwo sklada si§ w formie elektronicznej:
- w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy, albo
- w kopii poSwiadczonej notarialnie (odpis notarialhy), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
notariusza.

Wykonawca moze rdwniei: zal^czyd do oferty notarialne po^wiadczenie pelnomocnictwa zlo5:onego w formie
pisemnej, o ile zostalo opatrzone przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oferty, o^wiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowainiona do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta podpisana przez osob? nieupowainion^ zostanie uznana za niewa^nq.

C. Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

D- Podstawowe zasadv dotvczace przvgotowania i skladania ofert przv pomocv miniPortalu

1) Wykonawca zamierzaj^cy wzi^d udzial w post?powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, musi posiadad konto
na ePUAP, co jest niezb?dne do korzystania z miniPortalu (narz?dzia udost^pnionego przez Urz^d Zamdwien
Publicznych). Wykonawca posiadajgcy konto na ePUAP ma dost^p w ramach miniPortalu do formularzy: zlo^enia,
zmiany, wycofania oferty.

2) Oferta winna byd sporz^dzona z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z nast?puj^cych formatdw danych;
.doc, .docx, .pdf lub .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta winna byd zIo2ona
wyl^cznie przy pomocy miniPortalu Urz^du Zamdwien Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl).
Sposdb zaszyfrowania oraz zioienia oferty opisany zostal w Instrukcji u^tkownika systemu miniPortalu:
https://miniportaI.uzD.gov.pl/InstrukciaUzvtkownikaSvstemuMiniPortalePUAP.Ddf

Ofert? nalezy zlo^d w oryginale. Do oferty nalezy zal^czyd dokument JEDZ. Pkt 16 formularza oferty
wskazuje wssg'stkie oSwiadczenia i formularze, ktdre Wykonawca winien zlo^d wraz z oferty.
Jeieli Wykonawca zastrzega tajemnic? przedsi?biorstwa, zastrzezone informacje winny zostad zioione
w odr?bnym pliku (patrz pkt X lit. F).
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3) Szczeg6towe instrukcje u^ytkowania miniPortalu dost^pne sq na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/minipoital

4) Zamawiajqcy zaleca korzystanie z systemow miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie, w jakim jest to bezwzgl^dnie
wymagane zgodnie z niniejszq SIWZ, tzn. celem zlo:zenia w post^powaniu oferty (i dokumentdw przekazywanych
wraz z ni^), natomiast w pozostalym zakresie (w szczegolno^ci w zakresie pozostalych dokumentdw, o^wiadczeh,
zawiadomien i informacji) Zamawiajgcy wskazujey jako obowi^zujqce korzystanie z poczty elektronicznej
(adres e-mail; zamowieniapubIiczne@nfz-katowice.pl).

5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania i odbierania dokumentdw elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentdw i o^wiadczeh oraz informacji przekazywanych przy u±yciu systemdw miniPortal oraz ePUAP opisane
zostafy w regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp,gov.pI/WarunkiUslugi.aspx) oraz
w regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).

Wykonawca zainteresowany zbieniem dferty winien zapoznad si? z aktualnymi wytycznymi zawartymi
w ww. regulaminach. Przystqpienie dp post?powania jest rdwnoznaczne z akceptacjq warunkdw korzystania
z miniPortalu i ePUAP oraz przywolanych Regulaminow.
Wykonawca winien posiadad wiedz? na temat aktualnych wymagah korzystania z wymienionych systemdw. Skutki
niepoprawnego korzystania przez Wykonawc? z wymienionych systemdw obciqZajg Wykonawc?.

6) Uwaga: Za dat? zbZenia oferty przyjmuje si? dat? jej przekazania na ePUAP.
7) Maksymalny rdzmiar plikdw przesylanych za po^rednictwem dedykowanych formularzy do: ztoZenia, zmiany

lub wycofania oferty wynosi 150 MB.

E. Formularz post?powania - miniPortal

1) Wykonawca sklada ofert? za po^rednictwem formularza do zloZenia, zmiany lub wycofania oferty udost?pnionego
na miniPortalu.

2) adres strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl.

3) Idcntyfikator postepowania i klucz publicznv.

Identyfikator post?powania i klucz publiczny dost?pne sq na liscie wszystkich post?ppwah na miniPortalu.
Zamawiajgcy rekomenduje Wykonawcom pobieranie identyfikatora post?powania i klucza publicznego
(niezb?dnych do zaszyfrowania oferty skManej do Zamawiajqcego za po5rednictwem systemu ePUAP)
bezpo^rednio ze strony na miniPortalu (dane dost?pne w ramach formularza post?powania).

F. W przypadku o^wiadczeh lub za^wiadczeh skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowiqce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ byd one udost?pnione innym uczestnikom post?powania,
Wykonawca powinien wskazad fakt zastrzezenia tajemnicy przedsi?biorstwa w formularzu oferty.

Uwaga! Tajemnic? przedsi?biorstwa defmiuje art. 11 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U.2019 poz. 1010 ze zm.): '

Pvzez tajentnic^ przedsiebiorstwa rozutnie sie informacje .techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementdw nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzajem
informacji albo nie sq latwo dostepne dla takich osob, o He uprawniony do. korzystania z informacji
lub rozpqrzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania
ich w poufnosci.
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Zgodnie z art. 8 ust,3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnic^ przedsi^biorstwa
w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu hieuczciwej konkurencji, jeieli Wykonawca, nie pdzniej njz w terminie
skladania ofert, zastrzegh ie nie mog^ by£ one udost^pniane oraz wvkazak iz zaistrzei^one informacje
stanowi^ tajemnic^ przedsi^biorstwa. Wykonawca nie moie zastrzec informacji, o ktdrych mowa w art. 86
uk.4 pzp.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnic? przedsi?biorstwa w ro^mieniu^ustawy z dnia 16 kwietnia 1993' r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kt6re Wykonawca zastrzeie jako tajemnic? przedsicbiorstwa, powinny
zdstaC zloione w odr^bnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie. pliku. „Zal4cznik stanowi^cy
tajemnic^ przedsicbiorstwa".

G. Zgodnie z SIWZ Wykonawca md2e zlo2yC tylko jednq ofert? na dany. pakiet zambwieriia. Podstawowe zasady
przygotowania i skladania ofert, w tym form?,- w jakiej Wykonawca winien zio2y6 ofert? opisano w. pkt X lit. D
SIWZ.

H. TreSC zlo:ionej oferty .na dany pakiet musi odpowiadaC tre^ci SIWZ. Oferta na dany pakiet zostanie odrzucona
przez Zamawiajqcego w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymieriionych w art. 89 ust. 1 pzp.

I. Wykonawcy mog^ wspblnie ubiegaC si? o udzieienie zambwienia. Zgodnie z art. 23 ust. 2, pzp Wykonawcy tacy
winni ustanowib pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzieienie niniejszego zambwienia albo
do reprezentowania w ppst?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zambwienia. Wykonawcy wspblriie ubiegaj^cy
si?, 0 udzieienie zambwienia musz^ zal^czyb do oferty pelnomocnictwo. Dokument pelnomocnictwa winien
pdpowiadac zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

J. Sposbb wypetniania lub przygotowania formularzy lub o^wiadczen:

1)

2)

formularz oferty - nadany

pakiet

formularz opis przedmiotu

zambwienia - na dany pakiet

naleiy wypelnic i pbdpisab;

w ramce w pkt 1 formularza oferty nale^ podac:

- cen? oferty, tj. cen? ostatecm^ brutto- oferty za realizacj? calego

zambwienia w danym pakiecie.

- cena oferty w ka2dym z pakietbw musi uwzgl?dnia6 wszelkie koszty,

oplaty i podatki zwi^zane z realizacj^ zambwienia, zgodnie z wzqrem

umowy (pakiet I/pakiet II);

nale^ wypelnib i podpisab (formularz nalezy zal^czyb do formularza

oferty na dany pakiet);

-3) formularz kalkulacja cenowa

- na dany pakiet

4) formularz wykaz ushig .

- na dany pakiet

nale^ wypelnib i podpisab (formularz nalezy zalqczyb do formularza
oferty na dany pakiet);

nale2y wypelnib^ i podpisab (formularz winien, byb zloiony wraz

z dowodami na wezwanie Zaniawiaj^cego);

5) formularz wykaz urzqdzen

- pakiet I
■ nalezy wypelnib i podpisab (formularz winien-byb. zlo^ony wraz
z dowodami na wezwanie Zaniawiaj^cego);
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6) wz6r o^wiadczenia-

„zam6wienie zastrzezone"

- na dany pakiet

wz6r informacji, o ktdrej

7) mowa w art. 91 ust.3a pzp

oraz podzielona platno^d

- na dany pakiet

wzdrjednolitego

8) dokumentu (JEDZ) - pakiet
I/pakiet II

naleZy podpisad (formularz nale^y zalqczyd do formularza oferty na dany
pakiet)

nale^ wypehiid i podpisad (formularz naleZy zalqczyd do formularza
oferty na dany pakiet);

naleiy pobrad zgodnie z Instrukcjq dotycz^c^ JEDZ zalqczon^ do SIWZ,

wypelnid stosownie do oferowanych pakietdw, ppdpisad praz zlo2yd na

zasadach opisanych w Instrukcji dotyczqcej JEDZ {nalety zalqczyd

do formularza oferty);

9) wz6r o5wiadczenia - grupa
kapitalowa - na dany pakiet

nale^y wypelnid i podpisad oraz zlo:zyd w terminie do 3 dni od

zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86

ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

XI. Mieisce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofert? w postaci elektronicznej, opatrzon^ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, naleiy zlozyd przy

uiyciu miniPortalu (zob. pkt X, lit. D SIWZ) w terminie do dnia do godzinv 12.00.

2. Zamawiaj^cy niezwlocznie zawiadamia Wykonawc? o zloieniu oferty po temiinie oraz zwraca ofert?

po uptywie terminu do wniesienia odwolania.

3. Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert - przy pomocy miniPortalu - zmienid lub

wycofad ofert?. Sposdb zmiany i wycofania oferty zostal opisany w Instrukcji u^ytkownika dost?pnej

na miniPortalu.

4. Otwarcle ofert odb?dzie si? w dniu o godzinie 13.00 pod adresem wskazanym w pkt 1,

sala nr 4.12 (IV pi?tro).

4a. W zwi^ku z oglpszonym stanem epidemii na obszarze RP (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), transmisja

z otwarcia ofert b?dzie dost?pna na oficjalnym kanale Sl^skiego Oddziahi Wojewddzkiego NFZ, pod adresem:

https://www.voutube.com/channel/UCZbvmvIemiT-wkcA5YI 57w

5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo^rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (bnitto), jak^

zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia z uwzgl?dnieniem podziahi na pakiety.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcdw, a talcze informacje

dotycz^ce ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji - nie dotyczy i warunkdw platno^ci

zawartych w ofertach - odpowiednio do pakietu.

7. Otwarcie ofert nast?puje poprzez uZycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocy klucza prywatnego.

8. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieszcza na stronie intemetowej Cwww.nfz-katowice.pl1

informacje dotycz^ce (dia kazdego z pakietdw):

1) kwoty, j ak^ zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;

2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy z\ozy\i oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych w ofertach.

Xn. opts sposobu obliczenia ceny ofertv

1. Wszystkie ceny (wartosci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawc? podane z dokladno^ci^

do dwdch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, it ceny (wartosci) nale^ zaokr^glad do pelnych
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groszy, przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija si§, a koncdwki 0,5 grosza i wyisze zaokr^gla si?

do 1 grosza.

2. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ b?dq prowadzohe w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy (pakiet I/pakiet II).

3. Zamawiaj^cy odrzuci ofert?, ktdra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.

4. Wykonawca w formularzu kalkulacja cenowa na dany pakiet - w zaleino^ci od tego, czy obowi^zek zaplaty

podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, czy na Zamawiaj^cym - do cen netto dolicza, b^di odpowiednio nie

dolicza, warto^d 23% podatku VAT, W celu ustalenia, na kim spoczywa obowi^zek podatkowy (VAT),

Wykonawca sklada wraz z ofert^ informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzor informacji na dany

pakiet zalqczono do SIWZ) zawieraj^cq rdwniei: informacj? odnosz^c^ si? do kwestii „inechanizmu

podzielonej platno^ci". Je^:eli" zIoz:ono ofert? na dany pakiet, ktdrej wybdr prowadziiby do powstania

u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkoWego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiaj^cy

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od toWardw i ushig, ktdry

mialby obowi^zek rozliczyd zgodnie z tymi przepisami.

5. Mechanizm podzielonej platnoSci - Jewell dotyczy

Zamawiaj^cy informuje, iQ b?dzie realizowal platno^d za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

platnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy platno^ciach bezgotdwkowych - polecenie przelewu lub

polecenie zaplaty, Jeieli umowa dotyc^ towardw lub ushig wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy

0 podatku od towardw i ushig.

Mechanizm podzielonej platnosci nie b?dzie wykorzystany do zaplaty za czynno^ci, lub zdarzenia pozostaj^ce

poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takie za ̂ wiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawk? 0%.

W przypadku tzw. „mechanizmu podzielonej platnosci" wynagrodzenie umowy (cena oferty) stanowi zawsze

wynagrodzenie (cen? oferty) brutto, czyli uwzgledniaj^c^ podatek VAT, za wyj^tkiem sytuacji zWolnienia
z VAT b^di opodatkowania stawk^ 0%.

6; Sposdb obliczenia ceny oferty na dany pakiet wynika z formularza kalkulacje cenowa na dany pakiet.

Wykonawca dokonuje zatem operacji matematycznych zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z ww. formularzy.

7. Cena oferty na dany pakiet winna zawierad wszelkie koszty, oplaty i pddatki zwiqzane z realizacj^

zamdwienia, zgodnie ze wzorem umowy (pakiet I/pakiet II).

Xlll. Qpis krvteridw wvboru ofert wraz z oodaniem wag tvch krvteridw i sposobu ocenv ofert

0 wyborze najkorzystniejszej oferty zardwno w pakiecie I, jaki pakiecie II decydowad b?dzie przedstawione ponizej

kryterium oceny ofert oraz nast?puj4cy sposdb oceny ofert:

Cena - waga 100%

najnizsza zaoferowana cena spo^rdd ocenianych ofert

IloSd punktdw = — x 100 pkt x 100%

cena zaoferowana w ofercie ocenianej

Wybdr oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany odr?bnie w ka^dym z pakietdw.

»Punktacja b?dzie przyznawana zgodnie z powyZszym wzorem.

»Przy obliczaniu punktdw zostanie uwzgl?dniona zasada wyraZona w pkt XII pkt 1 SIWZ.

SIWZ, w tym formularze apis przedmiotu zamdwienia odpowiednio w pakiecie I i pakiecie II oraz wzor umowy

(pakiet I/pakiet II), zawiera standardyjako§ciowe, o ktorych mowa w art:9I ust.2apzp.
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XIV. Informacie o formalno^ciach, iakie powinnv zosta^ donelnione do wyborze ofertv w celu zawarcia

umowv w sDrawie zam6wienia Dubliczn'ego

2.

3.

4.

5.

I. Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy niepodlegajgcemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wa^ina,
nie podlega odrzuceniu, odpowiada zasadom okreSlonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spehiia
wymagania Zamawiajqcego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryterium
oceny ofert okre^lonego w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze oferty zgodnie z art. 92 pzp.
Zamawiaj^cy zawrze umow? "w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcq, z zastrzeieniem
art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust. 1 pkt 1 pzp.
Form^ przeslania zawiadomienia o. wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt Vll pkt 5 SIWZ przy
uwzgl^dnieniu przepisdw przejiciowych ustawy z dnia 22M,2016 r, o zmianie ustaw - Prawo zamdwien
publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ, U,2016J020 ze zmf
Zamawiaj^cy moie zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust.1 pzp, jeieli
w przypadku trybu przetafgu nieogranibzonego zioizono tylkojedn^ ofert?.
Dokladny termin i liiiejsce zawarcia umowy zostanq podane Wykonawcy w piSmie informujqcym o wyborze
oferty lub w pi^mie odr?bnym. Zamawiajqcy na wniosek Wykonawcy mo2:e wyrazid zgod? na podpisanie
umowy drogq korespondencyjnq, ze wskazaniem na konkretnq dat? zawarcia umowy. Najpd^iej w dniu
wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wnieSd zabezpieczenie nale^ytego
wykonania umowy.

JeZeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, Zamawiajqcy moze wybra6 ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych; ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba :ze zachodzq przeslanki uniewa^ienia post?powania,
0 ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wvkonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy 2^da od, Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy,, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko^d zabezpieczenia
wynosi 5% ceny oferty.

Cenq oferty jest cena za zamdwienie gwarantowane.

Zabezpieczenie moie zpstad wniesione wedhig wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj^cych
formach:

pieni^dzu,

por?.czeniach bankowych .lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dnosciowo-kredytowej, z tym,
IQ zobowi^zanie kasy jest zawsze-zobowi^zaniem pieni?±nym;
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

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

Zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu Wykonawca wplaca przelewem -na rachunek bankowy wskazany
poniiej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawiajqcego
najpdmiej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

Na potrzeby przelewdw mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa ICrajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^^ch 1,40-043 Katowice.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 Iit.b-e, Wykonawca obdwiqzany
jest zlozyd stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pokdj
nr 410, najpdmiej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

2.

a)

b)

c)

d)

e)

3.

4.
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5.

6.

7.

9.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona6 zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem
ciqgb^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko^ci. 0 zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowad Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.
Zabezpieczenie nale^tego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowad
wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemii od badania zasadno^ci i^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwoialnv.

W okresach przyshigujqcych Zamawiajgcemu na zwrot poszczegdinych cz^^ci zabezpieczenia, Zamawiaj^cy
nie moze zostad pozbawiony moiliwo^ci wystqpienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nale^ytego
wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pUo w okresie waino^ci zabezpieczenia
(jeieli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie wa^osci dokumentu).
Projekt tre^ci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiajqcym po wyborze oferty, a przed zawarciem
umowy.

Zasady zwigzane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia (odpowiednio 70% i 30%), okre^la
wz6r umowy oraz art. 151 ust. I pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowy - wzdr umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy na dany pakiet oraz
wysoko^d kar umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy
zaiqczony do SIWZ; wzdr umowy dotyczy zardwno pakietu I, jak i pakietu II. Wzdr umowy reguluje przyszle
zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamdwienia w danym pakiecie. Na kaZdy pakiet zostanie
zawarta odr^bna umowa.

Integralng cz^Scii przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) na dany pakiet jest Umowa o zachowaniu
poufiiosci w NFZ stanowiica zal^cznik nr 3 do wzoru umowy (umowy) na dany pakiet oraz Klauzula
informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem o^wiadczenia o - zobowiizaniu do
zachowania poufho^ci stanowi^ca zal^cznik nr 5 do wzoru umowy (umowy) na dany pakiet.
Wykonawcy wyst^puj^cy wspdlnie'(art. 23 pzp) ponosz^ solidami odpowiedzialno^d za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia nale^ytego wykonania umowy w danym pakiecie.

2.

3.

1.

2.

Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei przvsluguiacvch Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamdwienia

Srodki ochrony prawnej przyshiguji na zasadach okre^Ionych w Dziale VI pzp.
Srodki ochrony prawnej przyshiguji Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takie innemu podmiotowi, jezeli
ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moie ponie^d szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiajicego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguji rdwnie^ organizacjom wpisanym na list?,
o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.
Odwolanie przyshiguje wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiajicego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno^ci, do ktdrej zamawiajicy jest zobowiizany
na podstawie ustawy.

Odwolanie ppwinno wskazywad czjmno^d lub zaniechanie czynno^ci zamawiajqcego, ktdrej zarzuca si?
niezgodnosd z przepisami ustawy, zawierad zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okre^Iad i^danie oraz wskazywad
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwolania.
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.

4.

5.

6.
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7. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwoJania w taki
sposdb, aby mogt on zapozna6 si? z jego tre^ci^ przed uplywem tego terminu.

8. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnoSci,
do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiajqcy powtarza czynno^d albo
dokonuje czynno^ci zaniechanej, informujgc o tym wykonawcdw w spos6b przewidziany w ustawie dia tej
czynno^ci. Na czynno^ci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie pr^shiguje odwolanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.

9. Terminy wnoszenia odwolania pkre^Ia art. 182 pzp.
10. Na orzeczenie KraJoweJ Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikpm post?powania odwolawczego

przysluguje 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, je2eli przepisy
niriiejszego rozdzialu.nie stanowi^ inaczej.

11. Skarg?.wnosi si? do sqdu okr?gowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajqcego.
Skarg? wnosi si? za po^rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni ,od dnia dor?czenia orzeczenia ■ Izby,
przesylajqc jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zloienie skargi w plac6wce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciwemu s^dowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo2e wnieS6 takze Prezes
Urz?du Zamdwieh Publicznych. Prezes Urz?du ino2e takie przyst^pi6 do tocz^cego si? post?powania.
Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

13. Szczeg6Iowe zasady zwiqzane ze ^rodkami ochrony prawnej regulujq przepisy ustawy Prawo zampwien
publicznych.

XVIII. RODO - informacia dla Wvkonawc6w

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZ^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W CELU ZWI.;\ZANYM Z POST^POWANIEM O

UDZIELENIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne rozporz^dzenie o ochronie
danych- RODO), podajemy nast?pujqce informacje:
•  ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedziby w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia, z kt6rym mog^ si? Pahstwo kontaktowad w nast?puj^cy spos6b:
■ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
■ za pomocq platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
■ e-mailem; sekretariiat.gpf@nfz.gov.Dl

•  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Prezes NFZ wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Pahstwem'w sprawach dotycz^cych
przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw zwiqzanych^z przetwarzaniem danych^z ktdrym mog^ si?
Pahstwo kontaktowad w nast?pujqcy sposhb:
■ listownie na adres siedziby administratora: j.w,
■ za pomoc^ platformy ePUAP: j.w.
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■ e-mailem: iod@nfz.gQV.Dl

•  CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Panstwa dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust, 1 lit c RODO w celu zwi^zanym z
post^powaniem o udzielenie zamdwienia publicznego 14/pn/2020.

•  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana 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 zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp".
• OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Panstwa dane osobowe b^d^ przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakodczenia post^powania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.
•  PRAWA OSQB, KT6RYCH DANE DOTYCZ^
Posiada Pani/Pan:

■ na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do danych osobowych Pani/Pana.dotycz^cych;
■ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostpwania Pani/Pana danych osobowych;
■ na podstawie art. 18 RODO prawo iiqdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z

zastrze^eniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 2e

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy RODO;

nie przyshiguje Pani/Panu:

■ 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 ktdrym mowa w art. 20 RODO;
■ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw^ prawnq

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

•  INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Obowi^zek podania przez Pani^ana danych osobowych bezpo^rednio Pani/Pana dotycz^cych jest
wymogiem ustawowym okre^lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiqzanym z udzialem w post?powaniu o

udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre§lonych danych wynikajq z ustawy Pzp.
•  INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ

PROFILOWANIA

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

OSWIADCZENIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMIUZP

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nale^ fakt ten
natychmiast zglosid Zamawiaj^cemu.
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Dane Wykonawcv!

Nazwa/Firma:

O F E R T A

formularz oferty - pakiet I

Narodowy Fundusz Zdrowia
^l^ski Oddziat Wpjewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 Katowice

Adres:

Numer KRS: /jeieli dotyczy/

CEIDG: /jezeli dotyczy/

Numer REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

telefon: fax: (jezeli jest)

stronawww: : (jezeli jest)

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie-mogl zwrocic wadium (dotyczy wadium

wniesionego w pieni^dzu)

1. W nawi^zaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot uslug^ sprz^tania
w obiektach Sl^sldego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, oferujemy
wykonanie dla Sl^skiego Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ zamowieniia w pakiecie I, zgodnie ze Specyfikacj^
Istothych Waruiikow Zamowienia:

za cen^ oferty: zl brutto,

Zgodnie z formularzem kalkulacja cenowa pakiet I.

UWAGA!

Pairzpkt XIIpkt 4ipktS oraz wz6rinfoTmacn (art.93 ust. 3apzp orazpodzieloha^atno.46 -paldet 1)

2. Oswiadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonywac przedmiptowe zamowienie od dnia 18.03.2021 r. do dnia
31.03.2022 r., z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy zawarcie umowy nast^i w dniu 18.03.2021 r. lub
pozniej, zamo^enie b?dzie wykonywanq przez okres 12 miesi?cy licz^c od dnia nast?pujacego p6_ dniu
zawarcia umowy.

3. Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki platnosci okreslone we wzbrze umowy.

1
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4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwi^zanych niniejszq. oferty przez okres 60 dni. Bleg zwiaz'ania oferty
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

5. Oswiadczamy, ze do wykonywania czynnosci, co do ktorych.SIWZ w niniejszym post?powaniu wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, zaangazujemy .* osob sprzg^tajg^cych. ktore b?d^
zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozi^eniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.

* w wyktppkowanym miejscu nale:£y wpisac :s^dah^ informacj?, czyli liczb^ osob sprz^taj^cych.

PfVZ cv^nnosci, ktorych n^konanie pokga na wjkonywaniu pray w ro^umiem'u kodeksu pray roomie sk m^stkie
c^nnosci wykonywane w ramach pr^dmiotu ̂ amowienia, ktore mka^no w formulary opts pr^dmiotu ̂ mowienia pakiet
I, nykonywane besposrednio pr\et(^ osoby sp7x^iaj(ice uc^estnicv^ce po stronie Wykonawiy lub podnykonawy w procesie
nykonymnia usiugi objttej pr^dmiotem ̂ mmienia, nyjqtktem c^nnosd, o ktorych mowa w Cf^m A Jormular:(a opis
prvpdmiotu tr^amomeniapakiet I wpkt IIIppkt 4, pkt VJ, pkt VII ipkt VEL

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz, ze zdobylismy
informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oiwiadczamy, ze zobowi^zujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia- zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okre£onymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cjmii normami.i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SIWZ wzor umowy zostai przez nas zaakceptowany i zobowi^zujemy si?
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w pakiecie I na wamnkach okreslonych dla tego
pakietu we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. Oswiadczamy, ze zamierzamy powiefzyc nast?pujaGemu podwykonawcy" wykonanie nast?puj^cej cz?sci
zamowienia w pakiecie I*:

Lp. czesc zamowienia fitma podwykonawcy

-

* wypelnic tylko w przypadku zamiaru wykonywania zamowienia w pakiecie I z udziatem pqdwykonawcy/6w
wskazuj^c cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy oraz firm?
podwykonawcy/6w.

9. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac/nie b?dziemy polegac**
na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym sytuacji ekonomicznej (posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej).

10. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac/nie b?dziemy polegac**
na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym sytuacji finansowej (posiadanie srodkow
finansowych lub zdolnosci kredytowej).

11. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac/nie b?dziemy polegac**
na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym zdolnosci technicznej (dysppnowanie
odpowiednim urz^dzeniem).
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12. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac** na

zasobach innego podmiotu/6w w zaktesie dotycz^cym zdolnoSci zawodowej (posiadania wymaganego
doswiadczenia).

** niepotrzebne skre^h'd Wprzypadku polegania na zdolnoici lub sytuacji innego podmiotu/dw Wykonawca
udowodnif iz realizuj^c zamowienie b^dzie dysponowat niezb^dnyitii zasobami tego podnuotu/dw,
w szczegdinosci przedstawiajqc zobowiqzanie tego podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji nieZb^dnych

zasobdw na pottzeby realizacji zamdwienia.

VWAGAl Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotyczqcego dodwiadczenia (m: zdolnosci

zawodowej), Wykonawcy mogq polegac na zdolnodciach innych podmiotdw. jeSIi podmioty te zrealizuiq usiugi.
do realizacji ktdrycb te zdolnosci wymagane.

13. Oswiadczamy, ze b^dziemy realizowac umow? w sposob zgodny z ustaw^ z dnia 27.08.1997' r.

o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, oraz, ze jestesmy
podmiotem, o ktorym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 pzp zatrudniaj^cym osoby niepelnosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob

niepeinosprawnych. Oswiadczamy, rowniez, ze spelniamy warunek okreslony w oparciu o art 22 ust. 2a
pzp, tj. minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia przez nas osob niepeinosprawnych w rozumieniu ww.

ustawy z dnia 27.08.1997 r. jest nie mniejszy niz 30% osob przez nas zatrudnionych. Zobowi^zujemy si^
takze do zachowania spelniania ww. warunkow w sposob ci^ly w calym okresie realizacji umowy, a nie
tylko na etapie post^powania o udzielenie zamowienia.

14. Zobowiqzujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 5% ceny oferty na pakiet I. Zabezpieczenie wniesiemy
najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

15. Oswiadczamy, ze wypeinilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporz^dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie p ochronie danych) wobec osob

fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si? o
udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post?powaniu.*

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych lub zachodzi
wyl^czenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci o^adczenia

Wykonawca nie sklada, tj. naleiy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.

16. Olwiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania poufho^ci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej
Wykonawcy.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze zlozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego - zamowienie nr 14/pn/2020 pakiet I, z uwagi na udost?pnianie Informacji
Poufnych, zobowi^zuj? si?/zobowi^zujemy si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
przedmiotem ktorej b?dzie usluga sprz^tania obiektu ^l^skiego OW NFZ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13 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.
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17. Oswiadczamy, iz upowaznienie. osob reprezentuj^cych Wykonawc? w niniejszym post^powaniu
(w tym podpisuj^cych ofert^/fotmularze/os-wiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast^puj^cego
dokumentu*:

1) KRS

2) CEIDG

3) pelnomocnictwa zalq.czonego do niniejszego formulatza oferty udzielonego przez qsoby odpowiednio
umocowane.

*zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowaznione (upelnbmocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
pqst^powaniu:

/imi^ i nazwisko/ /podstawa upowaznienia do reprezentowania Wykonawcy/

18. "Oswiadczamy, ii nale:zymy/nie naleiymy** do grupy malych lub srednich przedsi^biorstw.
** niepotrzebne skreslic

Deftnig^ makgo orav^ srednkgo pr^edsiihior(y, a tak^e mikropr^dskhiorg v^awiera ustawa ̂  dnia 06.03.2018 r. Pram pr^dskbiorcow
(D^U. 2019.1292). Zgodnie i^art. 7ust.lpkt 1-pkt3 c^t. ustanfy u^te wustawie okreslenia o^nacv^ajci:
1) mikropTzedsi^biorca - pr^edskbiorc^, ktoiy w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotouych speiniai Iqc^ie.nast^ajcice
warunki;

a) t^trudnial srednioroc^ie niniej nis^ 10 pracownikow ora^^
b) Qsicignqp roc^B obrot netto ̂  spn^daiyiowarow, rryroboiv i usiug.ora^ ̂  operagifinansouych nieprs(ekTa<z(aj<i(y rownowariosci w ̂otych 2
milionotv euro, lub sun^ aktymw jego bilansu spors^dr^tiego na koniec jednego lat nie prr^ekrociy^ rownowariosci w ̂lotych 2 milionow
euro;

2) maty pTzedsigbiorca - pr^edstibiorc^, ktojy w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotouych spetnial hc^ie nast^ujuce
warunki:

a) i^atrudnial sredniorva^ie mniej ni^ 50 pracownikow ora^
b) osiqgncil.roct(ny obrot netto spr^da^ towarow, uyrohow i using ora^ operagiJinansouych nieprv^kracs(aj(i<y rownowariosci w r^lotych 10
milionow euro, lub sumy aktywowjego bilansu spom^pdsynego na koniec jednego ̂  tych lat nieprr^krocsyly rownowariosci w r^otych 10 milionow
euro - i ktory nie jest mikropn^dsi^biorccy

3) sredns przedsi^biorca - pr^edsi^biorc^, ktory w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotorych spelnial Icia^nie nast^ujcice
warunki:

a) s^atrudhialsrednioroci^ie mniejni^250pracownikow ora^
b) osicigncil roc^ny obrot netto jq? sprs^edacy towarow, wyrobow i uslug ora:^ ̂  operagifinansouych niepr^kracr^jqry rownowariosci w s^otych 50
milionow euro, lub sumy aktywowjego bilansu sporr^dsyne^ na koniec jednego ̂ tych lat nieprs^ekrocsyly rownowariosci w r^otych 43 milionow
euro

' i ktory trie jest mikroprs^edskbiorcei ani malym prs^dsi^biorcq.

19. Zal^cznikami do niniejszego formularza oferty s^ nastypuj^ce wypetnione formularze/
oswiadczenia/dokumenty;

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc - pakiet I
2) jednolity dokument (JEDZ)

3) jednolite dokumenty QEDZ) dotycz^ce podmiotow, na ktorych zasobach polega Wykonawca - Wykonawca, ktory
powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich pbdstaw wykluczeriia oraz
®P®^tiiania - w zakresie, w jakim powoluje si^ na ich zasoby - warunkow udzialu w post^powaniu sklada takze jednolite
dokumenty dotycz^ce tych podmiotow — jezeli dotyczy

sedmiotu zainowienia- pakiet I4) formularz opis pr
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5) formularz kalkulacja cenowa- pakiet I

6) wzor oswiadczenia — „zam6wienie zastrzezone" — pakiet I

7) zobowi^anie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykpnawcy niezbgdnych zasobow na potrzeby realizacji

zamowienia — jezeli dotyczy

8) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)
— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestfowego (ewidencyjnego)

9) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

Na wezwanie Zamawiajqcego, o ktdrym mowa w art. 26 ustl pzp (patrz: SIWZ), Wykonawca zioiy nast^puj^ce

oswiadczenia i dokumenty:

a) infotmacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w ̂ykresie okreslonym w art. 24 usi. 1 pkt 13,14 i 21 uystaivionej

nie wci^mej ni^ 6 miesiiy pn^d uplywem terminwskladania ofert; informacja ̂  KEK w v^kresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt

21 p^ do^cty podmiotu ̂ iorowego

b) oswiadczenia Wykonawcy o braku nydania wobec niegoprawomocnego wyrdku sc{du lub ostatectgiej deytqi administrayjnej o

zalegahiu z uiszczaniem podatkdw, optat lub skPadekna ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w

pr^padku uydania takiego nyroku lub detysqi - dokumentdw potwierdi^jqiych dokonanie platnosci tych naleigiosci wras^ ̂

ewentualnymi odsetkami lub grrywnami lub i^warcie win^cego poro^mienia w spraivie splat tych nalei^noici (dotycty art. 24 ust.1

' pkt 15 psp)

c) oswiadczenia Wykonawcy o braku or^c^^nia wobec niego tytulem srodka s^obiegawct(ego s(akas(u ubiegania si^ o
^mdwieniapublics^ne (dotycty art. 24 ust. 1 pkt 22 psp);

d) dokument potwierd^jciy, ̂  Wykonawca jest ubesp)iect(pny od odpowiedsjalnosci ywilnej w s^kresie prowadv^pnej dsjalalnosci
^iqyanej v^pr^edmiotem c(amdwienia na sum^ gvaranyjnci okresloncipr:^^ Zamawiajcicego;

» Jezeli Wykonawca polega na ytuaji ekonomicsrnej innego podmiotu! ow, pri^dstawia ww. dokument potwierdt^ajciy, ̂  podmiot, na ktdrego

sytuaji ekonomic^ej Wykonawca polega jest ubespiecspny od odpowiedsjalnosci ywilnej w ̂ kresie prowadvynej dsjalalnosci ̂ ici^anej z

przedmiotem zamowienia.

»]ezeli z uzasadnionejprtycvyny Wykonawca nie moze zjosyc dokumentu dotyczeicego ytuaji ekonomicznej wymaganego prc^z Z.amawiajcicego,

moze zf^iyc inny dokument, ktory w nystarczajciiy sposob potwierdza spelnianie opisanego pryez Zamawiajcgego. warunku udzjalu w

postipowaniu (art.26 ust. 2cpzp).
e) informacja banku lub spdtdzielczej kasy oszcz^dnosciowo'kredytowej potwierdzajcga nysokosc posiadanych

srodkowfinansonych lub zdolnosc kredytowci Wykonawty;

»Jezeli Wykonawca polega na ytuajiftnansowej innego podmiotuj 6w, przedstawia ww. dokument w odniesieniu do tego podmiotu.

»Jezeli z uzasadnionej prsyceyny Wykonawca nie mo^ e^loiyc dokumentu dotyczpcego ytuagiftnansowej uymaganego przez Zamawiajcicego,

moze zj^iyc inny dokument, ktoiy w nystarczajei<y sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiajcicego warunku udzjalu

wpostqpowaniu (art.26 ust. 2cpzp).

f) wykaz urzqdzen (formularz wykaz urz^dzed pakiet I) dost^nych_ Wykonawty w celu realizagi zptnowienia wraz

Z informatjci o podstawie dysponowania tymi zysobami;

g) wykaz uslug (formularz wykaz uslug pakiet I) wraz z dowodami.

Uwaga!

Oswiadczenie o przynaleznoici albo braku przynaleinoici do tej same/ grupy kapitatowej Wykonawca sklada

w terminie 3 dni od zpf^ieszczenia informagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pzp na stronie intemetowej www, nfz-katomce.pl.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

I  podpis
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OFERTA

Narodo"^ Fundusz Zdro^a
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: Qezeli jest)

telefon: fax: (jezeli jest)

strona www: (jezeli jest)

Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^dzie mogl zwrocic wadium (dotyczy wadium
wniesioriego w pieni^dzu)

1. W nawi^zaniu do ogtoszenia o przetargu nieogratiiczonym maj^cym za przecMot ustug^ sprz^tania
w obiektach Sl^skiego Oddziafu Wojewodzldego Narodowego Funduszu .Zdrowia, oferujemy
wykonanie dla Sl^.skiego Oddzialu Wojewodzkiego NFZ zamowienia w pakiecie II, zgodnie ze
Specyfikacjji, Istotnych Warunkow Zamowienia;

za cen^ oferty: tX brutto,

zgodnie z formularzem kalkulacja cenowa pakiet II.

VWAGAl

Patrz pkt XII pkt 4ipkt 5 OTazwzdrinfotmacii (art.93 ust.3a pzp oraz pndtxif^lnnii ptatno^c - pakiet IT)

iz zobowiftzujemy si? wykonywac przedmiotowe zamowienie od dnia 01.03.2021 r." do dnia
31.03,2022 r., z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy zawarcie umowy nast^pi w dniu 01.03.2021 r. lub
pozmej, zamowienie b?dzie wykonywane przez okres 13 miesi?cy licz^c od dnia nast?pujq,cego po,dniu
zawarcia umowy.

3. Oswiadczamy, ze akceptujemy wahinki platno^ci okreslone we wzorze umowy.

ijw/

0^
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4. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwij^zanych niniejsz^,oferty przez okres 60 dni.'Bieg-zwi^zania oferty

rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania ofert.

5. Oswiadczamy, ze do wykonywania czynnosci, co. do ktorych SIWZ w niniejszym post?powaniu wymaga

zatrudnienia na podstawie urriowy o prac?, zaangazujemy osob sprz^taj^cych. ktore b?d%

zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calyrn okresie realizacji umowy.

* w wykropkowanym miejscu nalezy.wpisac z^dan^ informacj?, czyli liczb^ osob sprz^tajq,cych.

Liczba podana w pkt 5 niniejszego formularza winna bye sum% liczby osob sprzqtaj^cych podanej
poni^zej w tabeli dla poszczegolriych lokalizacji (obiektow):

Obiekt (lokalizacja) Ilpsc osob sprz^taj^cych
Delegatura Bielsko Biala

Delegatura Cz?stochowa

Delegatura Piekary Sl^skie

Delegatura Rybnik

POK Chorzow.

POK D^browa Gomicza

POK Gliwice

POK Klobuck

POK Sosnowiec

POK Zabrze

POK Zywiec

OPCJONALNIE:
POK Jastrz?bie - Zdroj
(Informacja w zakresie terminu rozpocz^cia realizacji uslugi lub nieuruchamiania
uslugi w POK w Jastrzebiu Zdroju zostanie przekazana Wykonawcy w dniu
zawarcia umowy).

c^nnosci, kto^ch n^konanie pokga na wykonywaniu pray w rov^umieniu kodeksu pray, ro^umie sk miystkie
crynnosd wykonywane w ramach pn^dmiotu t^mowienia, ktore wska^no wformulary opis p-nydmiotu ̂ mowienia pakiet
II, nykonywane he^osrednio pr^f^ osoby spr^tajcice uctystnict^ce po stronie Wykonawy tub podnykonawy w pwceste
wykonywania usiugi obj^tejpnydmiotem f^amdwienia,, f^a nyjqtkiem ctynnosci, o ktdtych mqwa w C^ysci A formulary opis
pnydmidtu ' âmdwienia pakiet II w pkt A pkt VI ipkt VIL

6. Oswiadczamy, ze zapozn^smy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz ze zdobylismy
informacje niezb?dn'? do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Os^adczaniy, ze zobowi^zujemy si?

Ox
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w przypadku wyboru naszej oferty do wykpnania. zamowienia zgodnie z wymoganai Zamawiaj^cego

okreslonymi w SIWZ oraz obowi^zuj^cymi norniami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zai^czony do SIWZ wzor umowy zostal.przez nas zaakceptpwany i zobowi^zujemy si?

w przypadku wybpru naszej oferty do za\yarcia umowy w pakiecie ll na warunkach okreslonych dla tego

pakietu we wzorze umowy, w miejscur, terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.

8. Oswiadczamy, ze zamierzaniy powierzyc nast?puj^cemu podwykqnawcy wykonanie nast?puj^cej cz?sci

zam6\^enia w pakiecie II*:

Lp. czesc zamowienia fitma podwykonawcy

* wypetnic tylko w przypadku zamiani \^konywania zamowienia w pakiecie II z udziatemi.p6dwykonawcy/6w

wskazuj^c cz?sc zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamietza po^etzyc podwykbnawcy oraz fim?

podwykbnawcy/6w.

9, Oswiadczamy, ze przy wykbnywaniu zamowienia b?dziemy polegac/nie b?dziemy .pplegac**
na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cjmi sytuacji . ekonomicznej ; (posiadanie

ubezpieczenia od odpowiedzialnpsci cywilnej).

10. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia ,b?dziemy .polegac/nie. b?dziemy pplegac**

na zasobach innego podmiotu/6w w zakresie dotycz^cym sytuacji finansowej (posiadanie srodkow
finansbwych lub zdolnosci kredytowej).

11. Oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zamowienia b?dziemy polegac / nie b?dziemy polegac** na

zasobach innego podmiolu/6w w zakresie dotydz^cym zdolnosci. zawodowej. (posiadania wymaganego

doswiadczenia).

** nJepotrzebne skresUc. W przypadku polegania. na zdolnosci lub sytuacji innego podmiotu/6w Wykonawca
udowodnif iz realizujqc zamowienie b^dzie dysponowat niezb^dnynii. zasobami tego podmiotu/ow,

w szczegolnosci przedstawiajqc zobowiqzahie tego ppdmiotu/6w do oddania mu do dyspozycji hiezbpdnycb

zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

UWAGA! Zgodnie z art. 22a ust.4 pzp, w odniesieniu do warunku dotyczqcego doswiadczenia (tu: zdolnosci
zawodowej), Wykonawcy mogq polegac na zdolnoSciach innych podmiotdw.' ieSli podhiioty te zrealizuiq uslugi.
do realizacn ktdrvch te zdolnosci sq wymagane. ^

12. Oswiadczamy, ze b?dziemy realizowac umow? w sposob zgodny z ustaw^ z dnia 27.08.1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatxudnianiu osob. niepelnosprawnych,. oraz, ze jestesmy

podmiotem, o ktorym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 pzp zatrudniaj^cym osoby niepeinosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoiecznej oraz zatrudnianiu osob

niepelnosprawnych. Oswiadczamy, rowniez, ze spelniamy warunek okreslony w oparciu o art 22 ust. 2a
, pzp, tj. minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia przez nas osob niepelnosprawnych w rozumieniu ww.
ustawy z dnia 27.08.1997 r. jest nie mniejszy niz 30% osob przez. nas zatrudriion'ych. Zobowiqzujemy si?

, takze do zachowania spelniania ww. warunkow w sposob ciagly w calym okresie realizacji umbyy, a nie

tylko na etapie pbst?powania o'udzielenie zamowienia. . . " ^ -

0^
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13. Zobowiqzujemy si^ w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci odpowiadaj^cej 5% ceny oferty na pakiet II. Zabezpieczenie wniesiemy
najpozniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

14. Oswiadczamy, ie wypelnHismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporz^dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) wobec osob
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania si? o
udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym post?pbwaniu.*

* W przjrpadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotycz^cych lub zachodzi
wyl^czenie stosowania obowi^zku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 liib art. 14 ust 5 RODO, tresci oswiadczenia
Wykonawca nie sklada, tj. nalezy wykreslic tresc oswiadczenia albo wpisac NIE DOTYCZY.

15. Oswiadczenie o zobowi^zaniu:do zachowania poufhosci dla Wykonawcy /osoby reprezentiij^cej
Wykonawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze zlozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego — zamowienie nr 14/pn/2020 pakiet II, z liwagi na ud6st?pnianie Informacji
Pou&iych, zobowi^zuj? si?/zobowi^zujemy si? do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas reaHzacji umowy,
przedmiotem ktorej b?dzie usluga sprz^tania obiektow Delegatur i Puniktow Obslugi IQienta
^l^skiego OW NFZ w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwigzaniu umowy,
. niezaleznie od formy w jakie] zostaly mi/nam przekazane,
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu realizacji
umowy.

16. 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) i<:rs

2) CEIDG

3) pelnomocnictwa zal^czonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio
umocowane.

*zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

Osoba/osoby upowaznione (upelnpmocnione) do reprezentacji Wykonawcy w niniejszym
post?powaniu:

/imi? i nazwisko/ /podstawa upowainienia do reprezentowania Wykonawcy/

17. Oswiadczamy, iz naleizymy/nie nalezymy** do grupy malych lub srednich przedsi?biorstw.
** niepotrzebne skreslic

Dejimye mahgo ora^ sredmego pn^dskbiorg, a taki^e mikroprv(edsiibior^ ^awkra ustawa ̂  dnia 06.03,2018 r. Pram pr^edsiibiorcow
(D:^U. 2019.-1292).-Zgodm^ ̂  art. 7 ust. 1 pkt 1-pkt3 cgt. ustauy u^te w ustawie okresknia oi^nac^^^:
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1) mikroprzedsi^biorca - prt(edsiibiorci, ktoiy w co najmnkj jednym roku dwoch ostatnich lat ohrolonych spelnial iqc^nie nast^ujqce

warunki:

a) s^trudniai srednioroainie mniej ni^ 10 pracownikow ora!(^

h) osiqgnqi roc^ny obrdt netto ̂  spr^da^ iowardnf, uyrobdw i using ora^ ̂  operayifinansonych niepr^ekrae^jciy roivnomrtosci w ̂otych 2

miliononf euro, tub sumy aktywow jego bilansn sporv^ds(onego na koniec jednego tych lat nie pnykrocsyly rownowartosci w s^lotych 2 milionoiv

euro;

2) maty przedsi^biotca - prsydsiibiorci, kioty w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotonych spelnial Iqcs^ie nast^ujcice

warunki:

a) V(atrudnial srednioroct^nie mniej ni^ SO pracownikow ora^^

b) osi^gnql roc^ny obrdt netto ̂ e sprs^edady tpwardw, wyrobdw i uslug oraf^ opera ji finansowych nieprvykracs^ajciiy rdwnowartosci w sjotych 10

miliondw euro, lub sumy aktywdw jego bilansu spors^d^^nego na koniec jednego ych lat nie pr^ekrocsyly rdwnowartosci w !(lotych 10 miliondw

euro - i ktdy nie jest miktvpnydskbiorcci;

3) sredni ptzedsi^biorca - pnydskbiorc^, ktdry w co najmniej jednym roku ̂  dwdch ostatnich lat obrotonych spelnial lcicc(nie nast^ujqce

warunki:

a) :^trudnial sredniorocs^nie mniej ni^ 250pracownikdw orat^

b) osicfgncil roin^ny obrdt netto jq? spr^daly towardw, nyrobdw i uslug orav;^ z op^f^jifinansonych nieprt^krac:(ajc{cy nwnowartosci w f^jotych SO

miliondw euro, lub suny aktywdw jego bilansu spors^ydypnego na koniec jednego tych lat nie prsykroc^ly rdwnowartosci w sjotych 43 miliondw

euro

' i ktdry nie jest mikropn^dsiibiorcci ani malym prrydsiibiorcci

18. Zal^cznikami do niniejszego fonnularza oferty nast^pujqce wypelnione formulaize/

oswiadczenia/dokumenty:
1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust3a pzp oraz podzielona platnosc - pakiet II

2) jednolity dokument (JEDZ)

3) jednolite dokumenty (fEDZ) dotyczjice podmiotow, na ktorych zasobach polega Wykonawca - Wykonawca, ktory

powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

spelniania - w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby - warunkow udzialu w post?powaniu sklada takze jednolite

dokumenty dotyczjtce tych podmiotow — jezeli dotyczy

4) formularz opis przedmiotu zamowienia- pakiet II

5) formularz kalkulacja cenowa - pakiet 11

6) wzor oswiadczenia — „zam6wienie zastrzezone" - pakiet II

7) zobowiazanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji

zamowienia — jezeli dotyczy

8) pelnomocnictwo osob reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notarialnie/odpis notarialny)

— jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dpkumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

9) inne - jezeli dotyczy

Uwaga!

Na wezwanie Zamawxajqcego, o ktorym mowa w art. 26 ust.2pzp (patrz: SIWZ), Wykonawca zto2y nast^pu/qce

odwiadczenia i dokumenty:

a) informacji z Krajowego Rejestsfi Karnego (KRK) w vpikresie okrestonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 psp nystawionej

nie wcr^esniej ni^ 6 miesi^y prspd uplywem terminu skladania ofert; informaja ̂  XRK w v^akresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt

21 pi^ dotycrypodmiotu r^biorowego

b) oswiadczenia Wykonawcy o braku nydania wobec niegoprawomocnego nyroku sudu lub ostatec^nej deycji administrayjnej o

zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, optat lub sktadekna ubezpieczenia spoteczne lub zdrqwotne albo - w

prsypadku nydania takiego nyroku lub deyeji - dokumentow potwierdryijqiych dokonanie platnosci tych nakdjiosci wra:(^ ̂

eweniualnymi odsetkami lub gpywnami lub n^awarcie wic{S(ycego poros(umienia w sprawie splat tych naleigiosci (dotyccy art. 24 ust. 1

pkt ISpr^)

c) oswiadczenia Wykonawcy o braku onyctynia wobec niego tytulem srodka yipobiegawcsygo yikayt ubiegania si^ o

s(amdwienia publiayte (dotycsy art. 24 ust. 1 pkt 22 pvp);

d) dokument potwierdyjqy, y Wykonawca jest ube^iecspny od odpowiedtyalnosci ywilnej w yikresie prowady>nej dyalalnosci

t(wiqyanej v;^prtydmiotem syimdwienia na sum^ gwaranyjnci okreslonci pny:(^ Zamawiajqcego;

5
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» Je^eli Wykonawca pokga na ytuagi ekonomic^y innego podmiotu! ow, prs^edstama ivuf. dokument potmerds(ajqcy, podmiot, na ktorego
ytuagi ekonotnicv^ej Wykonawca pokga jest ubespiecs^ony od odpowiedejalnosd ywilnej w i^akresie prowadf^onej dcjalalnosd i^iqs^anej
v^prs(edmiotem ̂ mowienia. • - .

\us^adnionejprfycsyny Wykonawca me mo^e s^lo^c dokumentu dotyc^cego ytuagi ekonomic^ejuymaganegopr^^Zamawiajqcego,
mo^ c^fo^c inny dokument, ktoty w nystdrcs^ajciy sposob potwierdi^a spehianie opis'anego pr^ec^^ Zamawiajcicego warunku ud^alu
wpostipowaniu (art.26 ust. 2cptp).

e) infotmacja banku lub spotdzieiczej kasy oszcz^dnoiciowo-kiedytowej potwierds^ajqca uysokosc posiadanych
srodkowJinansouych lub i^dolnosc kredytowci Wykonawty;

»Je^e/l Wykonawcapokga na ytuagifinansowej innego podmiotujow, pr^edstawia ww. dokument wodniesieniu do tego podmiotu.
»Je^e/i u^asadnionej pr^ayny Wykonawca nie mo^e sjo^c dokumentu dotyc^cego ytuagifinansowej nymaganego pr^e^ Zamawiaj^cego,
mo^e ^io^c inny dokument, ktoty w nystarct^jciy sposob potwierdsyi spelnianie opisanego prcy^. Zamawiajqcego warunku udifialu
wpost^powaniu (art.26 ust. 2cpep).

f) wykaz uslug (formularz wykazMslugpakiet II) wraz z dowodamt

Uw'aga!

Odwiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej same} gtupy kapstatowej Wykonawca sklada
w terminie 3 dni od epmiestps^enia informagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 pp na stronie intemetowej www. nfir-katowkepL

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

Ox



formularz opis przedmiotu zamdwienia - pakiet I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pakiet I: ushiga sprz^tania obiektu Sl^skiegb OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha l3, zgodnie
z wymogami okre^lonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz wzorem umowy.
Sprz^tanie winno odbywad si? od poniedziaiku do piqtku w godzinach od 16.00'do 7.00 (po opuszczeniu
pomieszczen przez pracownikdw Zamawiajgcego), za wyj^tkiem pomieszczen szczegdlnych [zostanq wskazane
przez Zamawiajgcego przed zawarciem umowy], w ktdrych ushiga sprz^tania winna byd wykonywana wyl^cznie
podczas obecno^ci pracownikdw Zamawiajgcego, tj. od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Cz^sc A - Zasady ogolne.

I. Uslugi sprz^tania w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i technicznych:

1. Czynno^ci wykonywane 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu:
a) wycieranie na mokro powierzchni biurek;
b) odkurzanie-dywandw i wykladzin podiogowych;
c) oprd^ianie i mycie kubldw na iSmieci, wynoszenie wbrkdw ze ̂ mieciami oraz wynoszenie

zawarto^ci workdw z niszczarek;
d) mycie umywalek oraz baterii kranbwych;
e) zamiatanie i mycie podldg detergeiitem;
f) wycieranie na mokro parapetdw, gablot, klamek or^ powierzchni mebli (szafki, kontenerki,

p61ki, fotele); ' ' ;' ■
g) polerowanie luster.

2. Czynnosci wykonywane 3 razy w tygodniu:
a) mycie glazury wokdi umywalek;
b) wycieranie na mokro pojemnik6w namyd}owpIynieir?czniki.

3. Czynnosci wykonywane 1 raz w miesi^cu:
a)' mycie drzwi wej^ciowych (w tym fiitryn) do pomieszczen;
b) mycie szaf;
c) generalne sprzqtanie polegaj^ce na zamiataniu oraz umyciu podldg po wysuhi?ciu/odsimie.ciu

szaf, szafek, kontenerkdw, biurek, krzeset i innego.spfz?tu w sprzqtanych pomieszczeniach;
d) wycieranie powierzchni lamp o^wietleniowych, tam, gdzie jest to moi:liwe;
e) konserwacja podldg (pastowanie, froterowanie wraz z dbc^szczaniem);
f) wycieranie krat i wywietrzriikdw.

4. Czynnosci wykonywane 1 raz na 3 miesiqee:
a) odmratanie i mycie lodowek.

II, Uslugi sprzqtania w toaletach:

1. Czynnosci wykonywane przynajmniej 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu:
■  a) mycie umywalek i baterii kranowych;"
b) mycie podldg detergentami i ̂ rodkami dezynfekcyjnymi;,
c) mycie sedesdw i desek sedesowych detergentami i 5rbdkami dezynfekcyjnymi*
d) polerowanie. luster;
e) -oprd^nianie i mycie kubldw, wynoszenie workdw ze ̂mieciami;
Q wycieranie-na mokro parapetdw;
g), wycieranie na mokro pojemnikdw na mydlo w plyhie i r?czniki.

2. Czynnosci wykonywane 1 raz w tygodniu:
a) mycie drzwi (w tym futryn);
b) mycie glazury detergentem;
c) mycie ̂ cianek dziel^cych toalety.
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3. Czynno^ci wykonywane 1 raz w miesi^cu:
a) vvycieranie na mbkro wywietrmikow;
b) mycie lamp o^wietleniowych, tam, gdzie jest to mo2liwe (pomoc konsenvatora Slqskiego OW

NFZ);
c) doczyszczanie podldg.
d) Sprzqtanie z dpczyszczaniem 2 hzienek znajduj^cych sip w piwnicy (pomieszczenie PI).

in, Uslugi sprzqtania w ci^gach korytarzowych, klatkach schodowych (od poziomu minus 1 do pozipmu
5)!

1. Czynno^ci wykonywane 1 raz dziennie:
a) zamiatanie i mycie podiOg i biegOw schodowych;
b) myciedrzwi oddzielaj^cych klatki schodowe od ciqgOw korytarzowych;
c) wycieranie na mokro stolikOw, p^apetdw, dblnych ram okiennych na klatkach schodowych;
d) oprdZnianie i mycie kublOw iia ̂ riiieci, wynoszenie workdw ze ̂ mieciami.

2. Czynno^ci wykonywane 1 raz w tygodniu;
a) mycie balusp-ady i plyt zabezpieczaj^cych;
b) wycieranie na molo-o grzejnikdw, szaf, gablot, klamek, elementdw wystaj^cych ze ̂cian.

3. Czynno^ci wykonywane 1 raz w miesi^cu:
a) konserwacja podldg (pastowanie, froterowanie lub szorowanie terakoty);
b) generalhe sprz^tanie (mycie szaf, wysunipcie sprzptdw i krzesel).
c) doczyszczanie parapetbw zewnptrznych

4. Czynno^ci wykonywane 4 razy w roku:
a) mycie okien na klatkach schodowych w terminach wskazanych przez ZamawiaJ^cego

(marzec, maj^ sierpieh, pazdziemik). . • - -

IV. Uslugi sprzqtania w pomieszczeniach archiwum oraz w pomieszczeniach magazynowych,
gospodarczych (w godzinach pracy ̂ Iqskiego OW NFZ i w obecnoSci pracownika Slqskiegp OW IWZ):

Czynno^ci wykonywane 1 raz na 2 tygodnie:
a) zamiatanie i mycie podldg;
b) mycie parapetdw, grzejnikow, mebli, drzwi (w tym fiitryn);

. c) oprdZnianie kubldw na ̂mieci, wynoszenie workdw zejmieciami.

V, Uslugi sprz^tania wykonywane codziennie, na biez^co, w zaleZno^ci od aktualnych potrzeb:

1. zamiatanie i mycie podldg w ci^gach komunikacyjnych;
2. czyszczenie wind;
3. c^szczenie drzwi wej^ciowych do budynku (ze szczegdlnym uwzglpdnieniem elemeiitdw oszklonych);
4. utrzymanie w czystoSci schoddw umieszczohych na zewnptrz budynku (dotyczy rdwnieZ podestdw

z przodu i tyhi budynku). W okresie zimowym bpdzie to oznaczalo rdwnieZ od^nieZenie schoddw
prowadzqcych do budynku wraz z podestami (nie mniej niZ raz dziennie - w zaleZno5ci od warunkdw
atmosferycznych);

5. utrzymanie ̂ czysto^ci w ci^gach komunikacyjnych (parter budynku A i B oraz budynku Poligrafii)
podczas zmierinych warunkdw atmosferycznych, wystawienie potykaczy „uwaga ̂liska podloga";

6. oprdZnianie koszy na ̂ mieci umieszczonych na zewnqtrz budynkdw;'
7. uzupelnianie rpcznikdw papierowych, papierdw toaletowych, kostek zapachowych oraz mydla w plynie;
8. mycie i^ wycieranie zastawy stolowej w sekretariacie gldwnym- i w salach konferencyjnych (filiZanki,

szklanki, sztudce, talerze, termosy, dzbanki itp.);
9. pranie ̂ cierek'kuchennych, rpcznikdw.

yi. Uslugi wykonywane 3 razy w roku:

1. mycie okien w terminach wskazanych przez Zamawiajqcego (kwiecieh, sierpieh, listopad);
2. pranie dywandw oraz wykladzin dywanowych w terminach wskazanych przez ZamawiaJacego.

VII. Uslugi wykonywane 6 razy w roku:
specjalistyczne, mechaniczne czyszczenie'terakoty wraz z fiigami.

.1
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VIII. Ustuga akrylowania (w przypadku zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiajqcego; na wniosek
Zamawiaj^cego):
akrylowanie do 1000 wykiadziny podiogowej PCV.

»Pod poj^ciem „rok" uzytym w niniejszym formularzu.naleiy ro^mied okres realizacji zamdwienia, tj. 12
miesi^cy.
»Przez mycie okien nalezy^ rozumied mycie dwustronne calego okna (w tym szyb, ram okiennych, parapetdw
wewn^trzriych i zewn^trznych).
Zamayviajqcy wymaga, aby wszystkie okna byly myte obustronnie, a wi?c Wykonawca winien uwzgl^dnid
dwukrottiosd powierzchni okien podanej w pierwszej tabeli w Cz^^ci B niniejszego-fonnularza, przy xzym
zewn^trzna powierzchnia okien w poz.l i poz.2 wymaga rnycia specjalistycznego (brak dost^pu z poziomu okna
w celu umycia zewn^trznej strony okna).

Cz^sc B - Informacje ogolhe na temat obiektu (budynkpw) Sl^skiego OW NFZ przy
uL Kossutha 13 w Katowicach objgtych sprz^taniem w pakiecie I:

Lp. Adres Podloga zmywalna
m2

PCV

Wyldadzina
dywanowa

m2

Glazura terakota

m2

podlogi /Sclany

Okna

IloSd szt

/powierzchnia m2

1 2 3 4 5 ^6-

1.

Budynek A
ul. Kossutha 13 2730,00 400,00

2698,0 m2/

995,00 m2

Okna 414szt./833,02
m2

(w tym okna kt6re
mo^na myd tylko od
zewn^trz:

parter 100,4 m2
na klatkach

schodowych od
parteru do V p.

-  73 m2)
+

Drzwi przeszklone
32 szt./153,00 m2

2.
Budynek B
ul.Kossutha 13 2113,00 264,00 1245,00 m2/

550,00 m2

Okna 253 szt/ 910 m2

(w tym okna ktdre
mo2:na tylko myd od
zewnqtrz: 568,49 m2

3.
Budynek poligrafii
ul. Kossutha 13

211,00 -

12,m2/
32,00m2

14 szt./22,40 m2

4.

Budynek garaZy -
pomieszczehia kierowcdw
ul. Kossutha 13

35,00
-

6,00012/
12,00m2

4szt./5,13m2

5.
Budynek magazynu
ul. Kossutha 13 165,00

- - 3szt./4,32m2

6.

Budynek poligrafii
uslugowa
ul. Kossutha 13

-
- 160,00 ni2

4 szt. / 5,89 m2
Drzwi przeszklone
2 szt;/ 9,56 m2

Lp. Adres Powierzchnia

biurowa socjalna
(okolo)
m2

ciqgi

komunikacyjne
C okolo)
m2

klatkl

schodowe

(okolo)
m2

toalety
(okolo)

m2

Pomieszczenia

archiwalne +

techniczne

(okolo)
m2

I 2 ■3 4 5 6 .  7 ■'

1. Budynek A
ul. Kossutha 13

3130,00
PCV- 2730

1700,00.
terakota

90,00
terakota

310,00
terakota

570,00
ter^ota

2. Budynek B
ul. Kossutha 13

2377,00
PCV-2130

625, 00
gi-es

254,00
fires.

216,00
terakota

150,00
terakota

3.
Budynek poligrafii
ul. Kossutha 13

50,00
PCV

12,00
PCV 12,00

terakota

150,00
PCV ^
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4.

Budynek garaZy
pomieszczenia kierowc6w
ul. Kossutha 13

24,00
pcy

11,00
PCV

6,00
terakota

5.
Budynek magazynu
ul. Kossutha 13

165,00 '
PCV

6.

Budynek poligrafii cz?^6
uslugowa
ul. Kossutha 13'

48,00
terakota

100,00

terakota ■

12,00
terakota

Lp. Adres
l\q§6
toalet

110^6

umywalek

1M6

zlewbzmy-
wak6w

lloH

pojemnik6w
na mvdlo

IM6

pisuardw

Ilo^c

pojemnikdw
na reczniki

110^6

kondygnacji
w budynku

1 2 3 . ■ -  4 5 6 "  7 ■ • 8 9
1. Budynek A

ul. Kossutha 13
58 ■ 62 4 33 - 24 33 6 nadziemnych

•1 podziemna
2. Budynek B

ul. Kossutha 13
22 - 34 8 22 12 22 6 nadziemnych

1 podziemna
3. Budynek poligrafii .

ul. Kossutha 13
2 2

- 2 1 2  - ■  1 nadziemna

4. Budynek poligrafii cz?sc
uslugowa
ul. Kossutha 13

3 3 1 3 * 3 I nadziemna

Liczba sztuk:

Biurko 472

Szafa 577

KrzesJo 1569

Kosze na §niieci:

> 580 szt. 0 pojemno^ci
>  100 szt. o pbjemno^ci
>  40 szt. 0 pojemno^ci

35 Iitr6w

50 Iitr6w

7 litr6w

Cz^sc C — Wykonawca oswiadcza i zobowi^uje iz b^dzie realizowai zamowienie
zgodnie ze wzorem umowy (odpowiednio do pakietu I), w tym Wykonawca oswiadcza
i zobowiqzuje sii^:

1.

2.

3.

W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiqzuje .'si? zapewni6 dodatkowo,- na wniosek
Zamawiaj^cegp, w sumie nie wi^cej niz 200 osobogodzin sprzqtania pomieszczen na wypadek zaistnienia
okoliczno^ci wymagajqcych dodatkowego sprz^tania. Wykorzystanie dodatkowych osobogodzin przez
Zamawiajqcego b?dzie -fakultatywne i bpdzie zalezalo od jego bieZqcych potrzeb. Zamawiajqcy
ka2dorazowo poinformuje' Wykonawc? za po^rednlctwem poczty elektronic2iiej na adres- e-mail
Wykonawcy o zamiarze skorzystania z dodatkowych osobogodzin wskazujqc dat§ (lub okres) oraz godziny
dodatkowego sprz^tania wskazanych pomieszczen w obiekcie, a tak^e-rodzaj czynno^ci sprz^tania.
Wykonawcy nie pr^shiguj^ zadne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiajqcego cz?^ci lub-
calo^ci dodatkowych osobogodzin.

Przez osobogodzin? nalezy rozumied jednq godzin? (60 minut) sprz^tania przez jedn^ osob? sprzqtaj^c^.
W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu (j^dnej z os6b wskazanych w umowie)
o^wiadczenie, Ze prowadzone w trakcie obowigzywania umowy prace na wysokoSciach b?d^ wykonywane
zgodnie z przepisami § 105-108 Rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze^nia
1997 f. w sprawie ogblnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy Q.t.Dz.U.2003.169.1650 ze zm.).
Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca, obok ̂ rodkbw bezposrednio przeznaczonych do utrzymania
czysto^ci obiektu/pomieszczeh, zobowiazuje si? w ramach wynagrodzenia umowy na bieZaco zapewniac
wszystkie niezb?dne ̂ rodki czysto^ci i artykuly higieniczne (toaletowe), w szczegblno^ci: mydlo w plynie
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do pojemnik6w o poj. 0,75 1, kostki zapachowe do toalet, sloiteczne od^wiezacze powietrza do toalet oraz do
sekretariatdw (sekretariaty dyrektorskie - V pi^tro-budynku przy ul. Kossutha l3 w Katowicach), papier
toaletowy o ̂ rednicy rolki 19 cm (w wi?kszo^ci .wkladany do pojemnikdw na papier toaletowy), r?czniki
papierowe (rolka - przyblizone wymjary: wys. 20 cm, dh 160 m, ̂ r. 20 cm) ofaz umieszczad je
w lazienkach, toaletacH lub w innych wskazanych przez Zamawiajqcego pomieszczeniach. Wykonawca
zobowi^zuje si?, tQ wszystkie ^rodki bezpo^rednio przeznaczone do ! utr^onania czysto^ci
obiektdw/pomieszczen, dostarczone srodki czysto^ci oraz artykuly higieniczne (toaletowe), w tym mydlo,
detergenty, Srodki ..dezynfekuj^ce, kostki zapachowe," b?dq stanowily produkty nale^ej jako^ci,
a dostarczany papier toaletowy oraz r?czniki papierowe b?d^ pochodzily z recyklingu oraz b?dq biale
(poziom bieli minimum 60%).

4. Do wykonywania czynnb^ci obj?tych przedmiotem niniejszego zamdwienia Wykonawca zobowi^je si?
u^wad sprz?tu, urzqdzeh oraz ̂ rodkdw czysto^ci o odpowiednich parametrach, tj. przeznaczonych przez
producenta dia danego typu czyszczonej lub konserwowanej powierzchni.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? u^wad przy realizacji iishigi sprzqtania i zapewniad wyl^cznie takie Srodki
czysto^ci oraz artykuly higieniczne (toaletowe), oraz Srodki bezpo^rednio przeznaczone do utrzymania
czysto^ci obiektu/ppmieszczeh, ktore zostaly omaczone znakiem CE (tam gdzie znak ten mo5:e mied
zastosowanie), s^ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami
prawa, w tym w zakresie bezpieczehstwa u^ytkowania, ochrony zdrowia i Srodowiska. W przypadku
jakichkolwiek wqtpliwo^ci Zamawiajqcy ma prawo zai^^dad, a Wykonawca zobowi^zuje si? niezwlocznie
udokumentowad spehiienie wymogu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust?pu. Brak
riiezwlocznego udokumentowania b?dzie skutkowal natychmiastowym zaprzestaniem u^ywania .takiego
srodka czysto^ci lub artykuhi higienicznego (toaletowego) przez Wykonawc? i zastqpienie go innym,
zgodnym z wymogami SIWZ.

6. Wykonawca ponosi peln^ odpowiedzialno^d za szkod? wyrz^dzonq Zamawiaj^cemu, pracownikom
Zamawiajqcego lub osobom trzecim w toku wykonywania zamdwienia, w tym.na skutek zastosowania
^rodkdw, ̂ rodkdw czystoSci oraz artykuldw higienicznych (toaletowych) nie spelniajqcych powyizszych
wymogdw.

7. Wykonawca zobowi^zuje si? i o^wiadcza, 2e osoby, ktdre bpd^ wykonywaly cz3mno^ci obJ?te przetaiotem
zamdwienia, tj. osoby sprzqtajqce, posiadaj^ wa^ne za^wiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazah do
wykonywanej pracy na stanowisku osoby sprz^taj^cej, wystawione przez lekarza medycyny pracy. Na
pro^b? Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^zuje si? przedloiyd ww. za5wiadczenia, w szczegdlnosci
w sytuacji budzqcej wqtpliwo^ci co do mo^liwo^ci wykonywania tego rodzaju pracy przez dan^ osob?.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zqdania skierowania-wskazanej osoby wykdnuj^cej prac? w claarakterze
i na stanowisku osoby sprz^taj^cej, na lekarskie badania kontrolne,. pomimo waino^ci lekarskich badah
okresowych, w celu weryfikacji zdqlno^ci do pracy,na dotychczasowym stanowisku przez lekarza
medycyny pracy. na koszt Wvkonawcv.

8. Wykonawca zobowiqzuje si? i o^wiadcza, ie osoby, ktdre b?dq wykonywaly-czynnoSci obj?te przedmiotem
zamdwienia, zostaly przeszkolone w zakresie HHP oraz przestrzegania przepisdw p.po±. w zwi^zku
z wykonywaniem czynno^ci na terenie obiektu obj?tego sprzqtaniem.

9. Wykonawca zobowi^zuje si? realizowad zamdwienie w sposdb zgodny z ustawq z dnia 27 sierpnia, 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych.

10. Wykonawca zobowi^zuje si? do przestrzegania przepisdw ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu
czystoSci i porz^dku w gminach (j.t.Dz.U.2019.2010), uchwal gmin, na terenie ktdrych b?dzie wykonywana
usluga oraz szczegdlowych zapisdw dotyczqcych segregacji odpaddw, o ktdrych mowa w umowach na
wywdz odpaddw w lokalizacji obj?tej sprzqtaniem,

11. Wykonawca zobowiazuje si? zapewnid w godzinach pracy Zamawiajqcego, tj. od 8.00 do 16.00,
od poniedzialku do platku, w obiekcie przy ul. Kossutha 13 w Katowicach - 2 osoby sprzatajqce,
ktdre to osoby b?da wykonywad czynno^ci o charakterze bie^acym, opisane w Cz?^ci A pkt V niniejszego

. fonnularza, a koordynowane ustnymi pqleceniami lub zaleceniami Zamawiajacego.
12. W sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, nie cz?§ciej niz dwa (2) razy w okresie trwania umowy, na

wniosek Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje si? podwoid sklad osdb sprzatajqcych w obiekcie przy
ul. -Kossutha 13 w Katowicach maksymalnie w ciagu trzech (3) godzin od chwili • telefonicznego lub
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faksowego zgioszenia.. Maksymalny czas zaanga5:owania dodatkowej .ekipy^. sprz^taj^cej wyniesie
ka5:dorazowo czteiy (4) godziny liczgc od chwili pojawienia si? dodatkowych os6b w obiekcie i

. przyst^pienia do prac.

Podwojenie skiadu psdb sprz?taj?cych nie generuje dodatkowych kosztow pp stronie Zamawiaj^cego Qest
zapewnione w ramach wyha^odzenia umownego).

13. W okre^ie realizacji umowy Wykonawca zobowiqzuje si? zapewnid dodatkowo, na wniosek
Zamawiaj^cego, t^kpnanie uslugi polegajgcej-na akrylowaniu wykladzin podlogowych PCV. Maksymalna
Igczna powierzchnia wykladziny przeznaczonej do akiylowania wynosi: l.OGOm^ Kazdorazpwa potrzeba
skorzystania z ww. ushigi bpdzie zglaszana Wykonawcy przez Zamawiaj^cego za poSrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail. Konkretny tefmin/terminy wykonahia ushigi, a takie inne szczegdlowe
kwestie dotyczqce m.in. zakresu, lokalizacji etc., b?d^ ka^dorazpwo ustalane pomipdzy osobami
wskazanymi w umowie. Wykonawcy nie przyshiguj? Zadne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez
Zamawiajqcego cz?5ci lub cato^ci ushigi akrylowania.

14. Na potrzeby przyszlej-umowy wybrany w pakiecie I Wykonawca zobowiqzany b?dzie do ubezpieczenia
odpowiedzialnp^ci cywilnej z tytuhi.wykonywania umowy" w'sposdb ciqgly. przez caly okres bbowi^zywania
umowy, w zakresie opisanym we wzorze umowy, pod rygorem rozwi^zania umowy za wypowiedzeniem.
Dokument potwierdzajqcy ww. ubezpieczenie winien dotyczyc wyiqcznie "dzialalno5ci zwi^zanej
z przedmiotowym zamdwieniem, tj. umowg na pakiet I.

Wykonawca winien ubezpieczyd si? od odpowiedzialnosci cywilnej z tj^uhi wykonywania umowy na sum?
ubezpieczenia dia zakresu podstawowego i dodatkowych klauzul nie ni^iszq ni^: 1,000.000 ztotyph.
Oryginal dokumentu ubezpieczenia OC Wykonawca obowiqzany b?dzie przedloiyc ZamawiaJacemu do wgl^du
najpdzniej w dniu zawarcia umowy na pakiet I,

Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o prace.

15. Wykonawca zobowiazuje si? do zatrudniania na podstawie umowy o prac? w ro.zumieniu Kodeksu pracy
w calym okresie realizacji umowy os'db wykonujgcych czynno^ci, co dp ktdrych w SIWZ zastrzezono taki
wym6g;przy zachowaniu wymogow okre^lonych w SIWZ (patrz: pkt IU ppkt 3 SIWZ; wzdr umowy)!

Imi? i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykotiawcy:

Data

podpis

gyfSMOP
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Pakiet II: uskiga sprzqtania obiekt6w Delegatur i Punkt6w Obshigi' Klienta ^Iqskiego OW NFZ,. zgodnie z
wymogami okreSlonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz wzorem umowy.

Sprz^tanie winno odbywad si?:

- sprz^tanie Delegatur - od poniedziatku do piqtku w godz. 7.00 do godz." 19.00;

- sprz^tanie Punktdw Obshigi Klienta - od poniedzialku do pi^tku w godz. 8.00 do godz, 16.00.

Adresy obiektow/Iokalizacji obj?tych sprz^taniem w pakiecie II:

1) Bielsko Biala, ul. Karpacka 24 (delegatura)

2) Cz?stochowa, ul. Czartoryskiego 28 (delegatura)

3) Piekary Slgskie, ul. Ko^ciuszki 22 (delegatura)

4) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (delegatura)

5) Punkt Obshigi Klienta w Chorzowie, ul. Katowicka 105, Chorzdw,

6) Punkt Obshigi Klienta w D^browie Gdmiczej, ul. Kardynala Stefana Wyszyhskiego I, Dqbrowa
G6micza,

7) Punkt Obshigi Klienta w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 7, Gliwice,

8) Punkt Obshigi Klienta w Klobucku, ul. 11 Listopada 5a, Klobuck,

9) Punkt Obshigi Klienta w Sosnowcu, ul. Modrzejowska 32A, Sosnowiec,

10) Punkt Obshigi Klienta w Zabrzu, ul. Sl?czka 20, Zabrze,

11) Punkt Obshigi Klienta w Zywcu, al. PUsudskiego 50, Zywiec.

Opcjonalnie:

12) Punkt Obshigi Klienta w Jastrz?biu - Zdroju, ul. Harcerska 9, Jastrz?bie - Zdr6j
(Informacja w zakresie terminu rozpocz^cia realizacji uslugi. lub nieuruchamiama uslugi w POK
w Jastrz^biu Zdroju zostanieprzekazana Wykonawcy w dniu zawarcia umowy).

/Punkt Obshigi Klienta - w skrocie POK/

Cz?sc A - Zasady ogolne.

Dotyczv Delegatur i Punktow Qbslugi Klienta

I. Uslugi sprzqtania w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i technicznych;

1. Czynno^ci wykonywane 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu:
a) wycieranie na mokro powierzchni biurek;
b) odkurzanie dywanow i wykladzin podlogowych;
c) oprb^ianie i niycie kublow na ̂ mieci, wynoszenie workow ze ̂ mieciami oraz wynoszenie

.zawarto^ci workbw z niszczarek;
d) mycie umywalek oraz baterii kranowych;
e) zamiatanie i mycie podlog detergentem;
f) wycieranie na mokro parapetbw, gablpt,. klamek oraz powierzchni mebli (szafki, kontenerki,

p61ki, fotele);
g) polerowanie luster.

2. Czynno^ci wykonywane 3 razy w tygodniu:
a) mycie glazury wokbl umywalek;
b) wycieranie na mokro pojemnikow na mydlo w plynie i r?czniki.

3. Czynno^ci wykonywane 1 raz w miesi^cu:
a) mycie drzwi wej^ciowych (w tym futryn) do pomieszczeh;
b) mycie szaf;
c) generalne sprzqtanie polegajqce na zamiataniu oraz umyciu podlbg po wysuni?ciu/odsuni?ciu

szaf, szafek, kontenerkbw, biurek, krzesel i innego sprz?tu w sprz^tanych pomieszczeniach;
wycieranie powierzchni lamp oswietleniowych, tam, gdzie jestto mo^Iiwe;
konserwacja podlbg (pastowanie, froterowanie wraz z doczyszczaniem);
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Q wycieranie krat i wywietrznik6w.

4. CzynnoSci wykonywane 1 raz na 3 miesiace:
•a) odmra^anie i mycie.lod6wek.

II. Ustugi sprzatania w toaletach:

1. Czynno^ci wykonywane przynajmniej I raz dziennie przez 5 dni w tygodniu:
a) mycie umywalek i baterii kranow^ch;
b) mycie podldg detergentami i ̂ rodkami de^nfekcyjnymi;
c) mycie sedes6w i desek sedesowych detergentami i srodkami dezynfekcyjnymi;
d) polerpwanie luster;
e) oprdZnianie i mycie kubldw, wynoszenie workdw ze 5mieciami;
Q wycieranie na mokro parapetdw;
g) wycieranie na mob-o pojemnikdw na mydlo w plynie i r^czniki.

2. Czynnosci wykonywane 1 raz w tygodniu:
a) mycie drzwi (w tym fiitryn);
b) mycie glazury detergentem;
c) myciie ̂ cianek dzielacych toalety.

3. Czynnosci wykonywane 1 raz w miesiacu:
a) wycieranie na mokro wywietfznikdw;
b) mycie lamp o^wietleniowych, tam, gdzie jest to moZliwe;
c) doczyszczanie podtdg.

III. Uslugi sprzqtania w ciqgach korytarzowych, klatkach schodowych:

1. Czynnosci wykonywane 1 raz dziennie:
a) zamiatanie i mycie podldg i biegdw schodowych;
b). mycie drzwi oddzielajqcych klatki schOdowe od ciqgdw korytarzowych;
c) wycieranie na mokro stolikdw, parapetdw, dolnych ram okienhych na klatkach schodowych;
d) oprd:znianie i mycie kubldw na Smieci, wynoszenie workd\v ze ̂ mieciami.

2. Czynnosci wykonywane 1 raz w tygodniu:
a) mycie balustrady i plyt zabezpieczajqcych;
b) wycieranie na mokro grzejnikdw, szaf, gablot, klamek, elementdw wystajqcych ze scian.

3. Czynnosci wykonywane 1 raz w miesi^cu:
a) konserwacja podldg (pastowanie, froterowanie lub szorowanie terakoty);
b) generalne sprz^tanie (mycie szaf, wysunipcie sprzptdw i krzesel).

IV. Uslugi sprzqtania w pomieszczeniach archiwum oraz w pomieszczeniach gospodarczych (w godzinach
pracy Sl^skiego OW NFZ i w obecnoSci pracownika Slgskiego OW NFZ):

Czynnosci wykonywane 1 raz na 2 tygodhie:
a) zamiatanie i mycie podldg;
b) mycie parapetdw, grzejnikdw, mebli, drzwi;
c) oprdZnianie kubldw na ̂mieci, wynoszenie workdw ze ̂mieciami.

V. Uslugi sprzgtania wykonywane codziennie, na biez^co, w zalezno^ci od aktualnych potrzeb:

1. zamiatanie i mycie podldg w ciqgach komunikacyjnych;
2. czyszczenie wind (tam, gdzie zainstalowane);
3. czyszczenie drzwi wejsciowych do odpowiednio do budynku i/lub pomieszczenia (ze szczegdinym

uwzgl^dnieniem elementdw oszklonych);
4. utrzymariie w czysto^ci schoddw umieszczonych na zewn?trz budynku (tam, gdzie s^). W obesie

zimov^m b^dzie to oznaczalo rdwnieZ odsniezenie schoddw prowadzqcych-do budynku (nie mniej niZ
raz dziennie - w zaleZno^ci od warunkdw atmosferycznych);

5. utrzymariie czysto^ci w ciqgach komunikacyjnych podczas zmiennych warunkdw atmosferycznych,
wystawienie potykaczy „uwaga ̂liska podloga";
oprdznianie koszy na ̂ mieci umieszczonych na zewnqtrz budynkdw;
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7. uzupetnianie r^cznikdw papierowych, papierdw toaletowych, kostek zapachowych oraz mydh w plynie.

VI. Uslugi wykony>vane 3 razy w pkresie realizacji zamdwienia:

1. mycie okien w terminach wskazanych przez Zamawiajqcego (kwiecien, sierpien, listopad);
2. pranie dywandw oraz wykladzin dywanowych w terminach wskazanych przez Zamawiajqcego,

VTI. UsJuga akrylowania (w przypadku zgbszenia takiej potrzeb przez Zamawiaj^cego; na wniosek "
Zamawiaj^cego):
akrylowanie do 500 wykladziny podtogowej PCV.

Przez mycie okien nalezy rozumied mycie dwustronne calego okna (w tym szyb, ram okiennych, parapetdw
wewn?trznych i zewn^trznych).
Zamawiaj^cy wymaga, aby wszystkie okna byly myte obustronnie, a wi?c Wykonawca winien uwzgl^dnid
dwukrotnoSc powierzchni okien-podanej w pierwszej tabeli w Cz?^ci B riiniejszego formularza, przy czym
zewn^trzna powierzchnia okien w poz. 2 wymaga mycia specjalistycznego (brak dost?pu z poziomu okna w celu
umycia zewn^trznej strony okna).

Cz^sc B - Informacje og61ne na temat obiektow (budynkow, pomieszczen) obj^tych
sprzqtaniem w pakiecie II:

Lp. Adres ' Podtoga zmywalna
m2

PCV

Wykladzina
dywanowa

- m2

Glazura terakota

m2

podlogi/kiany

Okna

Ilo^d szt.

/powierzchnia ni2

I 2 3 4 5 6

1
Delegatura w Bielsku-
Blalej 58,00

- 202,00 m2
12 szt./36 m2 (w tym
okna ktdre moZna my6
tylko od zewnatrz)

2
Delegatura w D^browie
Gdmiczej

100,85 ni2
- - 12 szt./34,96ni2

3
Delegatura w
Czestochowie

368,00
-

35,00m2/
55,00ih2

26 szt./86 m2

4
Delegatura w Piekarach
Slaskich 187,97 12 szt./35,60 m2

5 Delegatura w Rybniku 275,00 155,00
410,00m2/
139,00ni2

66 szt./lll,89 m2

6 POK w Gllwicach 66,00 -

30,00 m2/

25,00m2
8 szt./16,8 m2

7 POK w Chorzowie
- 6,00 50,00 m2/2,50 m2 4 szt./ 4,79 m2

8 POK w Klobucku 16,00 - ■- 1 szt. / 2,48 m2

9 POK w Zabrzu 55,00 m2
10,00 m2 (panele podlogowe) - 57,00 m2/32,00 ni2

4 szt. / 3,20 ni2
1 szt. / 2,48 ni2

10 POK w Sosnowcu 108,20 m2
- 10 m2 3 szt. 745,44 2

11 POK Zywiec 55,8 m2 5,77 ni2 9 szt.

12 POK Jastrz^bie - Zdrdj 54,10 ni2 12 szt.

Lp. Adres Powierzchnia
biurowa socjalna

(okolo)
m2

ciqgi
komunikacyjne

(okolo)
m2

klatki
schodowe
(okolo)

ni2

toalety
(okolo)

m2

Pomieszczenia
archiwalne +
techniczne
(okolo)

m2
1 2 3 4 5 6 7

Delegatura w Bielsku-Bialej
230,00
58,00 m2 PCV
172 m2 terakota

30,00
terakota

Delegatura w Czestochowie
/  1

257,00 wykladzina
-PCV 60,00 PCV 15,00

terakota

20,00
terakota

51,00
PCV
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Delegatura Piekaiy Sl^skie 112,53 terakota 38,46 terakota 26,09

terakota
12,78 terakota

Delegatura w Rybniku

430,00

155,00 wykladzina .
dywanowa

275,00 PCV

220,00 terakota
30,00
terakota

50,00

terakota

40,00
terakota

POK w Chorzowie 48,00 5,00 . 3,00 terakota

POK w D^browie Gbmiczej 91,11

wykladzina PCV
-

- - 9,74 PCV

POK w Gliwicach 70,00 - wykladzina
PCV

16,00 -

10,00
terakota

-

POK w Klobucku 16,00 wykladzina
PCV

- - - -

POK w Zabrzu
90,00 wykladzina
PCV'

20,00 terakota -  ■

10,00
terakota

2,00
PCV

POK w Sosnowcu 108.20 wykladzina
PCV

- -

10,00
terakota

-

POK w Zywcu 70,03 wykladzina
PCV 5,77 terakota

POK w Jastrz^biu - Zdr6j 54,10 wykladzina
PCV

Lp. Adres
110^6

toalet

Ilos£

umywalek

Ilosc

zlewozmy-
wakow

Ilos6

pojemnik6w
na mydlo

110^6

pisuardw

IIo^c

pojeinnik6w
na reczriiki

IIo£6

kondygnacji
w budynku

/ 2 3 4 5 6 7 8 9
Delegatura w Bielsku-Bialej 3 3 - 3 0 3 1 nadziemna

Delegatura w Cz^stochowie 4 3 1 4 I 4 3 nadziemne

Delegatura w Piekarach
Sl^skich

4 4 1 4 4 4 1 nadziemna

Delegatura w Rybniku 6 13 1 13 2 13 3 nadziemne

1 podziemna
POK w Chorzowie 1 3 1 4 0 4 I nadziemna

POK w D^browie G6rniczej 1 1 1 1 1 1 1 nadziemna

POK w Gliwicach 2 2 1 3 2 3 1 nadziemna

POK w Klobucku 0 1 0 1 0 1 1 nadziemna

POK w Sosnowcu 2 2 - 2  " - 2 1 nadziemna

POK w Zabrzu 2 3 1 2
- 2 I nadziemna

POK w Zywcu 1 1 I 2 - 2' 1 nadziemna

POK w Jastrz^biu - Zdr6j 0 1 0 1 0 1 1 nadziemna

Liczba sztuk:

Delegatura
Bielsko-Biala

Delegatura
Czfstochowa

Delegatura
Piekary Sl^skie

Delegatura
Rybnik

POK Chorzdw POK Dqbrowa
G6rnicza

Biurko 16 21 15 24 5 10

Szafa 28 41 10 65 6 16
Krzeslo 66 73 30 97 15 20
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POK Gliwice POK Klobuck POK Sosnowiec POK Zabrze POK Zywiec POK Jastrz?bie -Zdrdj

Biurko 5 2 4 6 4 3

Szafa 5 3 12 12 6 6

Krzeslo 20 .4 21 17 15 9

Kosze na Smieci:

> 20 szt. 0 pojemno^ci 35 litrdw

>  2 szt. 0 pojemno^ci 10 litrdw

>  8 szt. 0 pojemno^ci 50 litrdw

- Piekary Sl^skie
>  12 szt. 0 pojemno^ci 25 litrdw
>  4 szt. 0 pojemno^ci 10 litrdw

>  2 szt. 0 pojemno^ci 50 litrdw

- Dqbrowa Gdmicza
> 8 szt. 0 pojemno^ci 35 litrdw

>  3 szt. 0 pojemno^ci 10 litrdw

>  3 szt. 0 pojemnosci 50 litrdw

- Cz?stochowa
> 6 szt. 0 pojemnosci 25 litrdw

>  8 szt. 0 pojemnoSci 35 litrdw

> 3 szt. 0 pojemnoSci 50 litrdw

- Gliwice

> 4 szt. 0 pojemnoSci 35 litrdw

> 6 szt. 0 pojemnoSci 15 litrdw

> 4 szt. 0 pojemnoSci 50 litrdw

- Bielsko Biala

>  8 szt. 0 pojemnoSci 20 litrdw

>  1 Iszt. 0 pojenmoSci 10 litrdw

- Chorzdw

> 5 szt. 0 pojemnoSci 25 litrdw

- Klobuck

> 3 szt. 0 pojemnoSci 25 litrdw

- Zabrze

> 3 szt. 0 pojemnoSci 35 litrdw

- Sosnowiec

> 5 szt. 0 pojemnoSci 35 litrdw

- Zywiec
> 5 szt. 0 pojemnoSci 35 litrdw

- Jastrz?bie - Zdrdj
> 5 szt. 0 pojemnosci 35 litrdw

Cz^sc C - Wykonawca oswiadcza i zobowiqzuje si^, iz b^dzie. realizowal zamowienie
zgodnie ze wzorem umowy (odpowiednio do pakietull), w tym Wykonawca oswiadcza
i zobowi^zuje si^:

I. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiqzuje si? zapewnic dodatkowo, na wniosek
Zamawiajqcego, w sumie nie wi?cej nii 100 osobogodzin sprzqtania pomieszczen na wypadek zaistnienia
okoliczno^ci wymagaj^cych dodatkowego sprz^tania. Wykorzystanie dodatkowych osobogodzin przez
Zamawiaj^cego -b^dzie fakultatywne i b?dzie zale5:aio od jego bieiqcych potrzeb; Zamawiajqcy
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

kaidorazowo poinformuje Wykonawc? za po^rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
Wykonawcy o zamiarze skorzystania z dodatkowych osobogodzin wskazujqc dat? (lub okres) oraz godziny
dodatkowego sprz^tania wskazanych pomieszczen w danym obiekcie, a takie rodzaj czynnoSci sprz^tania.
Wykonawcy nie przyshiguj^ 2adne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiaj^cego cz^^ci lub
cab^ci dodatkowych osobogodzin.
Przez osobogodzin^ nalezy rozumied jedn^ godzin? (60 minut) sprzqtania przez jedn^ osob? sprz^tajqcq.
W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedto^ Zamawiajqcemu (jednej z os6b wskazanych w umowie)
oSwiadczenie, te prowadzone w trakcie obowigzywania umowy prace na wysokobiach b^d^ wykonywane
zgodnie z przepisami § 105-108 Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze^nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy Q.t.Dz.U.2003.169.1650 ze zm.).
Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca, obok ̂ rodkdw bezpo^rednio przeznaczonych do utrzymania
czysto^ci obiektdw/pomieszczeh, zobowiqzuje si? w ramach wynagrodzenia umowy na biez^co zapewnia6
wszystkie niezb?dne ̂ rodki czystobi i artykuly higieniczne (toaletowe), w szczegdlno^ci; mydlo w piynie
do pojemnikdw o pojemnobi 0,75 1 , kostki zapachowe do toalet, skuteczne odSwie^acze powietrza do
toalet, papier toaletowy o ^rednicy rolki 19 cm (w wi?kszobi wkiadany do pojemnik6w na papier
toaletowy), r?czniki papierowe (rolka - przybliione wymiary: wys. 20 cm, dl. 160 m, ̂ r. 20 cm,
a w Bielsku-Bialej papier sktadany 23cm x 25cm) oraz umieszczad je w tazienkach, toaletach lub w innych
wskazanych przez Zamawiaj^cego pomieszczeniach. Wykonawca zobowi^zuje si?, ±e wszystkie ^rodki
bezpo^rednio przeznaczone do utrzymania czysto^ci obiektdw/pomieszczeh, dostarczone ̂ rodki c^sto^ci
oraz artykuly higieniczne (toaletowe), w tym mydto, detergenty, Srodki dezynfekuj^ce, kostki zapachowe,
b?dq stanowily produkty naleiytej jakobi, a dostarczany papier toaletowy oraz r?czniki papierowe b?d^
pochodzily z recyklingu oraz b?d4 biale (poziom bieli minimum 60%).
Do wykonywania czynno^ci obj?tych przedmiotem niniejszego zamdwienia Wykonawca zobowiqzuje si?
uZywad sprz?tu, urz^dzeh oraz ̂ rodkow czysto^ci o odpowiednich parametrach, tj. przeznaczonych przez
producenta dia danego typu czyszczonej lub konserwowanej powierzchni.
Wykonawca zobowi^zuje si? uiywad przy realizacji ushigi sprz^tania i zapewniad wylqcznie takie Srodki
czystoSci oraz artykuly higieniczne (toaletowe), oraz ̂ rodki bezpo^rednio przeznaczone do utrzymania
czysto^ci obiektdw/pomieszczeh, ktdre zostaly oznaczone znakiem CE (tam gdzie znak ten moZe mied
zastosowanie), s^ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami
prawa, w tym w zakresie bezpieczehstwa uZytkowania, ochrony zdrowia i ^rodowiska. W przypadku
Jakichkolwiek w^tpliwobi Zamawiaj^cy ma prawo zaz^dad, a Wykonawca zobowigzuje si? niezwlocznie
udokumentowad spelnienie wymogu w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust?pu. Brak
niezwlocznego udokumentowania b?dzie skutkowal natychmiastowym zaprzestaniem uZywania takiego
^rodka czystobi lub artykuhi higienicznego (toaletowego) przez Wykonawc? i zastqpienie go innym,
zgodnym z wymogami SIWZ.

Wykonawca ponosi peln^ odpowiedzialno^d za szkod? wyrzqdzonq Zamawiajqcemu, pracownikom
Zamawiaj^cego lub osobom trzecim w toku wykonywania zamdwienia, w tym na skutek zastosowania
^rodkdw, ̂ rodkdw czystoSci oraz artykuldw higienicznych (toaletowych) nie spelniajqcych powyZszych
wymogdw.

Wykonawca zobowi^zuje si? i o^wiadcza, Ze osoby, ktdre b?dq wykonywaly czynnobi obj?te przedmiotem
zamdwienia, tj. osoby sprz^tajqce, posiadaj^ waZne zaSwiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazah do
wykonywanej pracy na stanowisku osoby sprz^taj^cej, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
Na pro^b? Zamawiajqcego Wykonawca zobowi^zuje si? przedloZyd ww. za^wiadczenia, w szczegdlno^ci
w sytuacji budz^cej w^tpliwobi co do moZliwobi wykonywania tego rodzaju pracy przez dan^ osob?.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo Zqdania skierowania wskazanej osoby wykonujqcej prac? w charakterze
i na stanowisku osoby sprzqtaj^cej, na lekarskie badania kontrolne, pomimo waZno^ci lekarskich badah
okresowych, w celu weryfikacji zdolno^ci do pracy na dotychczasowym stanowisku przez lekarza
medycyny pracy, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiqzuje si? i o^wiadcza, Ze osoby, ktdre b?d^ wykonywaly czynno^ci obj?te przedmiotem
zamdwienia, zostaly przeszkolone w zakresie BHP oraz przestrzegania przepisdw p.poZ. w zwiqzku
z wykonywaniem czynno^ci na terenie obiektdw obj?tych sprz^taniem.



formularz opis przedmiotu zamdwienia -pakiet II

9. Wykonawca zobowiqzuje si? realizowac zamdwienie w sposdb zgodny z ustaw^ z dnia 27'sierpnia 1997 r.
0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osdb niepelnosprawnych.

10. Wykonawca zobowiqzuje si? do przestrzegania przepisdw ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu
czysto^ci i porzqdku w gminach O.t.Dz.U.2019.2010), uchwal gmin, na terenie ktdrych b?dzie wykonywana
ushiga oraz szczegdlowych zapisdw dotyczqcych segregacji odpadpw, o ktdrych mowa w umowach na
wywdz odpadow w lokalizacjach obj?tych sprz^taniem.

11. W sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, nie cz?§ciej nit dwa (2) razy w okresie trwania umowy, na
wniosek Zamawiajqcego, Wykonawca zobowiqzuje si? podwoid sklad osdb sprz^taj^cych w danym obiekcie
obj?tym pakietem II maksymalnie w ciqgu trzech (3) godzin od chwili telefonicznego lub faksowego
zgloszenia. Maksymalny czas'zaangazowania dodatkowej ekipy sprzqtaj^cej wyniesie ka^dorazpwo cztery
(4) godziny liczgc od chwili pojawienia si? dodatkowych os6b w danym obiekcie i przystqpienia do prac.
Podwojenie skladu osdb spiz^tajqcych nie generuje dodatkowych kosztdw po stronie Zamawiajgcego
(jest zapewnione w ramach wynagrodzenia umownego).
W przypadku pakietu II podwojenie skladu dwa (2) razy w okresie trwania umowy dotyczy kazdego
z obiektdw.

12. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^uje si? zapewnid dodatkowo, na wniosek
Zamawiaj^cego, wykonanie ushigi polegajqcej na akrylowaniu wykladzin podlogowych PCV. Maksymalna
l^czna powierzchnia wykladziny przeznaczonej do akiylowania wynosi: 500m^ Ka^dorazowa potrzeba
skorzystania z ww. ushigi b?dzie zglaszana Wykonawcy przez Zamawiajgcego za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail. Konkretny termin/terminy wykonania ushigi, a tak^e inne szczegdlowe
kwestie dotyczqce m.in. zakresu, lokalizacji etc., b?d^ kazdorazowo ustalane pomi?dzy. osobami
wskazanymi w umowie, Wykonawcy nie przyshigujq iadne roszczenia z tytulu niewykorzystania przez
Zamawiajqcego cz?^ci lub caloSci ushigi akrylowania.

13. Na potrzeby przyszlej umowy wybrany w pakiecie II Wykonawca zobowiqzany b?dzie do ubezpieczenia
odpowiedzialno^ci cywilnej z tytuhi wykonywania umowy w spos6b ci^gly przez caly okres obowi^zywania
umowy, w zakresie opisanym we wzorze umowy, pod rygorem rozwiqzania umowy za wypowiedzeniem.
Dokument potwierdzaj^cy ww. ubezpieczenie winien dotyczyd wylqcznie dzialalnoSci zwi^anej
z przedmiotowym zamdwieniem, tj. umow^ na pakiet II.

Wykonawca winien ubezp'ieczyd si? od odpowiedzialno^ci cywilnej z tytuhi wykonywania umowy na sum?
ubezpieczenia dla zakresu podstawowego i dodatkowych klauzul nie nizsz^ ni± 500.000 zlotych.
Oiyginal dokumentu ubezpieczenia OC Wykonawca obowiqzany b?dzie przedlo^yd Zamawiajqcemu do wgl^du
najpozniej w dniu zawarcia umowy na pakiet II.

Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o prace.

14. Wykonawca zobowi^zuje si? do zatrudniania na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy
w calym okresie realizacji umowy osdb wykonujqcych czynno^ci, co do ktdrych w SIWZ zastrzeiono taki
wymdg, przy zachowaniu wymogdw okre^lonych w SIWZ (patrz: pkt III ppkt 3 SIWZ; wz6r umowy).

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

mar Ter ?

pj^dpis

'Hmmr

7
Uzdowska
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KALKULACJA CENOWA - PAKIET I

CENA OFERTY za reaKzacj^ zamowienia w PAKIECIE I wynosi:

ziotych brutto.

Cena ofetty podana wyzej stanowi sum^ kwot brutto z pkt I, pkt II kolumna E oraz pkt III
kolumnaE.

Ponizej podano spbs6b bbliczenia elementow kalkulacji ceny oferty, ktotych suma stanowi
cen^ oferty w pakiecie 1.

I. Cena za realizacj^ zam6wienia w obiekcie przy ul, Kossutha 13 w Katowicach. za wyj^tkiem czynnosci,

o ktorych mowa w pkt II oraz w pkt III, wynosi:

zlotych brutto w cafym okresie realizacji zam6wienia (cena brutto uslugi z tabeli

la X12 miesi^cy + cena brutto uslugi z tabeli lb.

Realizacja zamowienia w niniejszym pakiecie obejmuje okres od 18.03.2021 r. - 31.03.2022 r.

Ponizej w tabeli wskazuje si^ sposob obliczenia ceny za 1 miesi^c swiadczenia ushigi
w lokalizacji przy ul. Kossutha 13 w Katowicach:

Tabelala

A B C D E

Lp. Obiekt (lokalizacja) Cena netto

w zlotych
za 1 miesi^c

Wartosc 23% podatku VAT
w zlotych za 1 miesi^c

(obliczona od ceny netto
z kolumny C)

Cena brutto ushigi
w zlptych za 1

miesi^c
(C + D)

1 ul. Kossutha 13 w Katowicach

Tabela IB

Cena za okres od 18.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

A B C D E

Lp. Obiekt (lokalizacja) Cena netto

w ztotych
Wartosc 23% podatku VAT
w zlotych (obliczona od ceny

netto z kolumny C)

Cena brutto uslugi
w zlotych
(C + D)

1 ul. Kossutha 13 w Katowicach
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IL Cena za dodatkowe osobogodziny sptz^tania w pakiecie I (w sumie nie wi^cej nii 200 osobogodzin w oktesie
realizacji zamowienia) - do wykorzystania na wniosek Zamawiaj^cego;

A B C D E
Cena netto w ztotych
- za 1 osobogodiin^

sprzqtania

Maksymalna liczba
. zabezpieczonych
w ramach umowy
dodatkbwych
osobogodzin

Wartosc netto

w zlotych
(AxB)

Wartosc 23% podatku
VAT w zlotych

(obliczona od wartosci
netto

z koIumny 'C)

Wartosc brutto

w zlotych (C + D)

200
-

III, Cena za wykonanie w pakiecie I ustugi polegajqcej na akiyiowaniu wykladziny podtogowej PCV - do

wykorzystania na wniosek Zamawiajqcego:

A B C D E

Cena netto w ztofych
za ushig^ akrylowania
1  powierzchni
(wyMadzina
podlOgowa PCV)

Maksymalna
powierzchnia
wykl^dziny
podfogowej PCV
przeznaczona do
akrylowania

Wartosc netto

w ztotych (AxB)
Wartosc 23% podatku
VAT

w zlotych (obliczona
od wartosci netto

z kolumny C)

Wartosc brutto

w zlotych (C+D)

1000 m 2

UWAGA!

Przy obliczaniu ceny oferty w pakiecie I Wykonawca winien podac wszystkie ceny (kwoty, wartosci)

z doMadnoSciq do dwoch miejsc po ptzecinku.

Cena ofer^ zawiera wynagrodzenie za wszystkie elementy niezb^dne do wykqnania catego zamowienia

w ramach pakietu I zarowno w zakresie pkt I, pkt II i pkt IIL Podane w niniejszej kalkulacji ceny

obejmujq wszystkie eiementy, w tym czynnosci opisane w formularzu opis przedmiotu zamowienia na

paldet I przewidziane do wykonania z uwzgl^dnieniem w szczegobiosci czfstotliwosci sprzqtania,

sposobu mycia, jego wiehkrotnosci etc.

UWAGA!

Patrz pkt XII pkt 4 i pkt 5 SIWZ otaz wzor infotmacji (art. 91 ust. 3a pzp otaz podzielona pi'atnosc -

paldet I)

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpi^

ivtgr Teres^
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KALKULACJA CENOWA - PAKIET II

CENA OFERTY za realizacj^ zamowienia w PAKIECIE II wynosi:

zlotych brutto.

Cena oferty podana wyzej stanowi sum? kwot brutto z pkt I, pkt II kolumna E oraz pkt III kolumna E.

Ponizej podano sposob obliczenia elementow kalkulacji ceny oferty, ktorych suma stanowi can? oferty w
pakiecie 11.

L Cena za realizacj? zamowienia w Delegatutach oraz Piinktach Obslugi Klienta (POID.

za wyj^tkiem czynnosci, o ktorych mowa w pkt II oraz w pkt III, wynosi:

zfotych brutto w calym okresie realizacji zamowienia (Razem poz.1-12 x 13 miesi?cy).

Realizacja zamowienia w niniejszym pakiecie obejmuje okres od 01.03.2021 r. - 31.03.2022 r.

Ponizej w tabeli wskazuje si? sposob obHczenia ceny za 1 miesi^c swiadczenia usluei w danei Delegaturze lub
POK:

A B C D E

Lp. Obiekt (lokalizacja) Cena netto

w zlotych
za 1 miesi^c

Wartosc 23% podatku
VAT

w zlotych za 1 miesi^c
(obliczona od ceny

netto

z kolumny C)

Cena brutto uslugi
w zlotych za 1

miesi^c
(C + D)

1 Delegatura w Bielsku — Bialej,
ul. Karpacka 24

2 Delegatura w Cz?stochowie,
ul. Czartoryskiego 28

3 Delegatura w Piekarach Sl^skich,
ul. Kosciuszki 22 '

4 Delegatura w Rybniku,
ul. 3 Maja 29

5 POK w Chorzowie,
ul Katowicka 105 >

6 POK w D^browie Gomiczej,
ul. Kardynaia Stefana
Wyszynskiego 1

7 POK w Gliwicachj
ul. Wincentego Pola 7

8 POK w Kiobucku,
ul. 11 Listopada 5a

9 POK w Sosiiowcu,
ul. Modrzejowska 32A

10 POK w Zabrzu,
ul. Sl?czka 20

11 POK w Zywcu, /
ul. Dworcowa 23 / ,
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12 OPCJONALNIE
POKwJasttz^biu - Zdroju
ul. Harcerska 9
(Informacja w zakresie terminu rozpocz^cia
realizacji uslugi lub nieuruchamiania uslugi w
POK w Jastrzebiu Zdroju zostanie przekazana
Wykonawcy w dniu zawarcia umowy).

RAZEM (poz.1-12):

II. Cena za dodatkowe osobogodziny sprz^tania w pakiecie II (w sumie nie wi^cej niz 100 osobogodzin w okresie

realizacji zamowienia) - do wykotzystania na wniosek Zamawiaj^cego;

A B c D E

Cena netto w ztotych
za 1 osobogodziny

sprz^tania

Maksymalna liczba
zabezpieczonych
w ramach umowy
dodatkowych
osobogodzin

Wartosc netto

w ztotych
(AxB)

Wartosd 23% podatku
VAT w zlotych

(obliczona od wartosci
netto

z kolumny C)

Wartosc brutto

w ztotych (C + D)

100

III, Cena za wykonanie w pakiecie II uslugi polegaj^cej na aktylowaniu wykladziny podlogowej PCV - do

wykorzystania na wniosek Zamawiaj^cego:

A B C D E

Cena netto w ztotych za
uslugy akrylowania 1
powietzchni
(wykladzina podlogowa
PCV)

Maksymalna
powietzchnia
wyktadziny
podlogowej PCV
przeznaczona do
akrylowania

Wartosc netto

w zlotych (AxB)
Wartosc 23% podatku
VAT

w zlotych (obliczona
od wartosci netto z

kolumny C)*

Wartosc brutto

w zlotych (C+D)*

500 m 2

Przy obliczaniu ceny oferty wpakiecie II Wykonawca winien podac wszystkie ceny (kwoty, wartosci) z doktadno^ciq
do dwdch rmejsc pa przecinku. Ceha oferty zawiera wynagrodzenie za wszystkie elementy niezb^dsie do wykonania
catego zamowienia w ramach pakietn II zardwno w zakresie pkt I, pkt II ipkt III. Podane w nim'e/szef kalkulacji
ceny obejmuj^ wszystkie elementy, w tym czynnoSci opisane wformularzu opis ptzedmiotu zamdwienia na pakiet II
przewidziane do wykonania z uwzgl^dnieniem w szczeg6lno§ci cz^stotliwoSci sprzqtania, sposobu mycia, jego
wielokcotnosci etc.

UWAGA!

Patrz pkt XII pkt 4 i pkt 5 SIWZ oraz wzor infofmacji (aft. 91 ust. 3a pzp otaz podzielona platnosc — pakiet IT)

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data.
I

WSf Uzcfows^a
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WYKAZ USLUG

Uslugi wvkonane frealizacia uslugi zakonczvla

a b c d e

Lp. Przedmiot zamowienia
(usfuga sprzqtania biur lub

budynkow)

Srednia

miesi^czna
wartoSc brutto

ustugi w zfotych

Data wykonania
catego zamowienia

(rozpocz^cia
i zakohczenia

ustugi)

Podmiot, na rzecz ktorego
usfuga zostafa wykonana

(nazwa i adres)

1  ■

2

3

Uslugj wvkonvwane (usluea iest nadal realizowana')

a b c d e

Lp. Przedmiot zamowienia

(usfuga sprzqtania biur
lub budyrikow)

Srednia miesi^czna
wartosc brtitto usfugi

w zfotych

Data wykonania
czj^sci zamowienia
(rozpocz^cia oraz

zakohczenia

realizowania cz^sci
usfugi)

Podmiot, na rzecz ktorego
usfuga jest nadal

wykonywana (nazwa 1 adres)

1

2

3
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UWAGA! Wvpeiniaiac formularz Wvkonawca winien uwzalednic wvmaai okreslone szczeaofowo
WDkt V okt 1 DDkt 2 at dSIWZ. ,

Wraz z niniejszym formularzem Wykonawca skfada dowody, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lith
SIWZ-

Formularz wraz z dowodami skladany jest na wezwanie Zamawiajzcego w terminie / na zasadach
opisanych wSIWZ,

Imi^ i nazwisko upetnomocniQnego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis
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WYKAZ USLUG

Uslugi wvkonane frealizacia uslugi zakonczvla

a b c d e

Lp. Rrzedmiot zambwienia
(usfuga sprzqtania biur lub

budynkbw)

Srednia

miesi^czna
wartosc brutto

usfugi w zfotych

Data wykonania
catego zambwienia

(rozpocz^cla
1 zakoiiczenia

usfugl)

Podmiot, na rzecz ktbrego
ustuga zostata wykonana

(nazwa i adres)

1

2

3

Ushigi wvkonvwane (iisluga iest nadal realizowana^

a b c d e

Lp. Rrzedmiot zambwienia

(ustuga sprzcitania biur
iub budynkbw)

Srednia miesi^czna
wartosc brutto ustugi

w ztotych

Data wykonania
cz^bci zambwienia
(rozpocz^cia oraz

zakonczenia

realizowania cz^sci
ustugi)

Podmiot, na rzecz ktbrego
ustuga jest nadai

wykonywana (nazwa i adres)

1

2

3

Ov
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UWAGA! WypeMaiac formularz Wvkonawca winien uwzalednic wvmoai okresione szczeaoiowo
WDkt VDkt l DDkt2nt dSIWZ.

Wraz z niniejszym formularzem. Wykonawca sMada dowody, p ktorych mowa w pkt VI pkt 3 tith
SIWZ,

Formularz wraz z dowodami skfadany jest na wezwanie Zamawiajpcego w terminie i na zasadach
opisanych w SIWZ

ImiQ i nazwisko upetnomdcnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

'Sl<3
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WYKAZ URZADZEN

Ponizej wymieniamy urz^dzenia (minimum jedno), ktoryml dysponujemy na potrzebyTeailzacji

niniejszego zamowienia w pakiecie I - w celu specjalistycznego mechanicznego czyszczenia

terakoty wraz z fugami.

Le, Nazwa oroducenta Tvd urzadzenia Podstawa dvsoonowania
urz^dzenia urzadzehiem fno. wfasnosc

Wvkonawcv/udostebnienie
Drzez innv Dodmiot^

-

-

ImiQ i nazwisko upefnomocnionego przedstawidela Wykonawcy;

Data

podpis

RAD

hresa '



Nr zamdwienia: 14/pn/2020 wzdrumowy(piakietMpakietll)

UMOWA NR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^d2y:
Narodowym Funduszem Zdrowia - z siedzib^ w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30,
reprezentowanym przez;

Pana Filipa Nowaka - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala pelnomocnik:

Pan Piotr Nowak - Dyrektor Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(pelnomocnictwo nr z dnia - kopia w zalqczeniu),
zast^powany przez dalszego petnomocnika:

(pelnomocnictwo nr z dnia - kopia w zalqczeniu),
zwanym dalej „Zaniawiaj^cyni"

a

2 siedzib^ w , adres: , wpisanym do , pod
numerem ; NIP: , REGON: wysokosc kapitalu
zakladowego: zl /jezeli dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala: - zwanym dalej „Wykonawc4",
0 tresci nast^pujqcej:

§1
Przedmiot umowv

1. Zamawiaj^cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ushigi sprz^tania w obiekcie/obiektach

Sl^skiego OW NFZ na warunkach opisanych w niniejszej umowie, w tym w zalaczniku nr 1 do umowv
— opis przedmiotu umowy [sporzqdzony w oparciu o formularz opis przedmiotu zamdwienia na dany

pakiet, ktorego b^dzie dotyczyla umowa], Zal^cznik nr 1 do umowy wskazuje rowniez lokalizacj?
obiektu/6w obj^tych sprz^tanie'm.

Ilekroc w umowie mowa jest o "Delegaturach", nalezy przez to rozumiec Sale Obshigi Klientow

w Delegaturach [zapis dotyczy wylqcznie pakietu 11],

2. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiqzuje si? zapewnic dodatkowo, na wniosek

Zamawiaj^cego, w sumie nie wi?cej niz osobogodzin [200 osobogodzin - pakiet I; 100
osobogodzin - pakiet II] sprz^tania pomieszczen na wypadek zaistnienia okolicznosci wymagajqcych

dodatkowego sprz^tania. Wykorzystanie dodatkowych osobogodzin przez Zamawiaj^cego b?dzie
fakultatywne i b?dzie zalezalo od jego biez^cych potrzeb. Zamawiajqcy kazdorazowo poinformuje
Wykonawc? za po^rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy:
o zamiarze skorzystania z dodatkowych osobogodzin wskazuj^c dat? (lub okres) oraz godziny

dodatkowego sprz^tania wskazanych pomieszczen w danym obiekcie, a takze rodzaj czynnosci
sprz^tania. Wykonawcy nie przyshiguj^ zadne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez
Zamawiajqcego cz?sci lub calosci dodatkowych osobogodzin.

Przez osobogodzin? nalezy rozumiec jedn^ godzin? (60 minut) sprzqtania przez jedn^ osob? sprz^taj^c^.
3. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedlo^ Zamawiajqcemu G^dnej z osob wskazanych w § 3 ust.l

umowy) oswiadczenie, ze prowadzone w trakcie obowi^zywania umowy prace na wysokosciach b?dq.

wykonywane zgodnie z przepisami § 105-108 Rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy
(t.j. Dz.U.2003.169.1650 ze zm.).
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4. Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca, obok srodkow bezposrednio przeznaczonych do utrzymania
czystosci obiektow/pomieszczen, zobowi^zuje si^ w ramach wynagrodzenia umowy na biez^co
zapewniac wszystkie niezb^dne srodki czystosci i artykufy higieniczne (toaletowe), w szczegolnosci:
mydb w plynie do pojemnikow o poj. 0,75 I, kostki zapachowe do toalet, skuteczne odswiezacze
powietrza do toalet oraz do sekretariatow (sekretariaty dyrektorskie - V pi^tro budynku przy
ul. Kossutha 13 w Katowicach), papier toaletowy o srednicy rolki 19 cm (w wi^kszosci wkladany do
pojemnikdw na papier toaletowy), r^czniki papierowe (rolka - przyblizone wymiary: wys. 20 cm, dl. 160
m, sr. 20 cm) oraz umieszczac je w lazienkach, toaletach lub w innych wskazanych przez
Zamawiajqcego pomieszczeniach. Wykonawca zobowi^zuje si^, ze wszystkie srodki bezposrednio
przeznaczone do utrzymania czystosci obiektow/pomieszczen, dostarczone srodki czystosci oraz
artykuly higieniczne (toaletowe), w tym mydlo, detergenty, srodki dezynfekuj^ce, kostki zapachowe,
b^d^ stanowily produkty nale^ej jakosci, a dostarczany papier toaletowy oraz r?czniki papierowe b^d^
pochodzily z recyklingu oraz b^d^ biate (poziom bieli minimum 60%).

5. Do wykonywania czynnosci obj^tych przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiqzuje si?
uzywac sprz?tu, urzqdzeh oraz srodkow czystosci o odpowiednich parametrach, tj. przeznaczonych przez
producenta dia danego typu czyszczonej lub konserwowanej powierzchni.

6. Wykonawca zobowi^uje si? uzywac przy realizacji ushigi sprz^tania i zapewniac wyl^cznie takie srodki
czystosci oraz artykuly higieniczne (toaletowe), oraz srodki bezposrednio przeznaczone do utrzymania
czystosci obiektdw/pomieszczeh, ktore zostaly oznaczone znakiem CE (tarn gdzie znak ten moze miec
zastosowanie), sq dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym w zakresie bezpieczenstwa u^kowania, ochrony zdrowia i srodowiska. W przypadku
Jakichkolwiek w^tpliwosci Zamawiaj^cy ma prawo zaz^dac, a Wykonawca zobowi^zuje si?
niezwlocznie udokumentowac spelnienie wymogu w zakresie wskazanym w zdaniu pierws^m
niniejszego ust?pu. Brak niezwlocznego udokumentowania b?dzie skutkowal natychmiastowym
zaprzestaniem uzywania takiego srodka czystosci lub artykuhi higienicznego (toaletowego) przez
Wykonawc? i zast^pienie go innym, zgodnym z wymogami umowy.

7. Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnosc za szkod? wyrz^dzon^ Zamawiaj^cemu, pracownikom
ZamawiaJ^cego lub osobom trzecim w toku wykonywania zamowienia, w tym na skutek zastosowania
srodkow, srodkow czystosci oraz artykulow higienicznych (toaletowych) nie spelniaj^cych powyzszych
wymogow.

8. Wykonawca zobowiqzuje si? i oswiadcza, ze osoby, ktore b?d4 wykonywaly czynnosci obj?te
przedmiotem umowy, tj. osoby sprz^taj^ce, posiadajq wazne zaswiadczenia lekarskie o braku

przeciwwskazah do wykonywanej pracy na stanowisku osoby sprz^tajqcej, wystawione przez lekarza
medycyny pracy. Na prosb? Zamawiaj^cego Wykonawca zobowi^zuje si? przedlo^c ww.
zaswiadczenia, w szczegolnosci w sytuacji budz^cej w^tpliwosci co do mozliwosci wykonywania tego
rodzaju pracy przez dan^ osob?. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo z^dania skierowania wskazanej
osoby wykonuj^cej prac? w charakterze i na stanowisku osoby sprzqtaj^cej, na lekarskie badania
kontrolne, pomimo wa^osci lekarskich badah okresowych, w celu weryfikacji zdolnosci do pracy
na dotychczasowym stanowisku przez lekarza medycyny pracy, na koszt Wvkonawcv.

9. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, ze osoby, ktore b?d4 wykonywaly czynnosci obj?te
przedmiotem umowy, zostaly przeszkolone w zakresie BHP oraz przestrzegania przepisow p.poz.
w zwi^zku z wykonywaniem czynnosci na terenie obiektu/obiektow obj?tych sprz^taniem.

10. Wykonawca zobowi^zuje si? realizowad umow? w spos6b zgodny z ustaw^ z dnia 27 sierpnia 1997 r.
0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej or^ zatrudnianiu osob niepelnosprawnych.
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11. Zamawiaj^cy w przypadku, gdy Wykonawca wyrazi tak^ wol?, nieodplatnie zapewni personelowi

Wykonawcy pomieszczenia na potrzeby zwi^ane z realizacj^ umowy. W przypadku, jesli udost?pnione
przez Zamawiaj^cego pomieszczenie nie zapewni spehiienia wymagari ustawy, o ktorej mowa w ust.lO,

Wykonawca zobowi^any b^dzie do zabezpieczenia innych pomieszczen we wlasnym zakresie.
12. Wykonawca zobowiqzuje si? do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13.09.1996 r, o utrzymaniu

czystosci i porzqdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1439) oraz uchwal gmin, na terenie ktorych
b?dzie wykonywana ushiga oraz szczegolowych zapisow dotycz^cych segregacji odpadow, o ktorych
mowa w umowach na wywoz odpadow w lokalizacji/lokalizacjach obj?tych sprzqtaniem.

13. Wykonawca powierza/nie powierza podwykonawcy/podwykonawcom /firma
podwykonawcy/, cz?sc zamowienia wskazan^ w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
nr 14/pn/2020 pakiet , tj (jezeli dotyczy) [zostanie wypelnione stosownie do
tresci oswiadczenia Wykonawcy w formularzu oferty na dany pakiet]

14. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy b^dz zrezygnowac

z podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 14/pn/2020 na pakiet

Zmiana b^dz rezygnacja winna nastqpic w drodze pisemnego aneksu do umowy z podaniem
pr2yczyny zmiany b^dz rezygnacji, oraz w przypadku zmiany ~ ze wskazaniem nowego podwykonawcy

przy uwzgl?dnieniu postanowieh §1 ust.15 oraz § la umowy - jezeli dotyczy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powolywal si? na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu

wykazania spehiiania warunku udziahi w post?powaniu, Wykonawca jest obowiqzany wykazac

Zamawiaj^cemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehiia warunek
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie

post?powania o udzielenie zamowienia (zamowienie nr 14/pn/2020 pakiet ).
15. W zwi^zku z tym, iz ushiga obj?ta przedmiotem umowy b?dzie wykonywana w miejscach

podlegaj^cych bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiajqcy z^da, aby przed

przyst^pieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie ushigi. Wykonawca zobowi^zuje si? zawiadamiac Zamawiajqcego o wszelkich zmianach

danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazywa6

informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacj? ushigi.

16. W zwi^ku z tym, iz zamowienie b?d4ce przedmiotem niniejszej umowy stanowi zamowienie

zastrzezone w rozumieniu art. 22 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (pzp), Wykonawca

zobowiqzuje si? w sposob ci^gly w calym okresie realizacji umowy:
a) zachowac status podmiotu, o ktorym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp oraz
b) zachowac minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia przez Wykonawc? os6b niepehiosprawnych

w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu

osob niepelnosprawnych nie mniejszy niz 30% osob zatrudnionych przez Wykonawc? (warunek

zostal okreslony w oparciu o art. 22 ust.2a pzp).

17. Zamawiaj^cy na kazdym etapie realizacji umowy zastrzega sobie prawo skontrolowania spehiiania przez
Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w ust.l6 lit.a lub lit.b, np. poprzez zaz^danie oswiadczenia

Wykonawcy w powyzszym zakresie. Powierzenie przez Wykonawc? wykonania cz?sci zamowienia

podwykonawcy/om nie moze prowadzic do obej^cia wymogu, o ktorym mowa w ust.l6; niniejsze
zastrzezenie nie dotyczy jednak c^nnosci: /w przypadku pakietu I: czynnosci.
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o ktorych mowa w Czfsci A zalqcznika nr 1 do umowy w pkt III ppkt 4, pkt VI, pkt VII i pkt VIII;
w przypadku pakietu II: czynnoici, o ktorych mowa w Cz§sci A zalqcznika nr 1 do umowy w pkt VI i pkt
VIL

18. W przypadku niespelniania przez Wykonawc? jednego z warunkow, o ktorych mowa w ust.l6 lit.a
lub iit.b, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do rozwiqzania umowy za wypowiedzeniem oraz
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto umowy (§4 ust.I)

19. Wykonawca zobowi^zuje si? dostosowac sposob wykonywania umowy do powszechnie lub lokalnie
obowi^zuj^cych przepisow reguluj^cych kwestie zwi^zane z przeciwdzialaniem zagrozeniom, w
szczegplnosci zwiqzane z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem zagrozen epidemicznych.
Jezeli ww. okolicznosci b^d^ wymagaly wyposazenia osob bior^cych udzial w realizacji umowy w
dodatkowe srodki ochronne, w tym w specjalistyczn^ odziez ochronnq, Wykonawca zobowi^zuje si?
wyposa^c te osoby w ww. srodki na wlasny koszt.

§la

1. Najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaieznosci od tego,
czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlo2y Zamawiajqcemu
(jednej z osob, o ktorych mowa w §3 ust.2 umowy) pisemne oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce
w ramach niniejszej umowy czynnosci, co do ktoiych 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. Oswiadczenie (kompletne oswiadczenie) winno zawierac rowniez
imi? i nazwisko osob zatrudnionych na podstawie umowy o prac? (liczba osob nie moze bye mniejsza niz
wskazana przez Wykonawc? w ofercie na dany pakiet zlozonej w zamowieniu nr 14/pn/2020 na dany
pakiet) wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju umowy o prac?,
dokladne okreslenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weiyfikacji ww. oswiadczenia pod k^tem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy.
Niezlozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub
podwykonawc?) uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z prawa do rpmiqzania umowy
za wypowiedzeniem oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto umowy (§4 ust.I), jezeli Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego
terminu, nie zloiyl wymaganego kompletnego oswiadczenia.

2. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spehiiania przez Wykonawc?
(lub podwykonawc?) wymagah o ktorych mowa w art. 29 ust.Sa ustawy Prawo zamowieh publicznych,
dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.I:
a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o prac? zatrudnionego

pracownika;

b) mozliwosc zqdania innych dokumentow, np. dokumentow potwierdzajqcych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spdeczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
z informacj^ o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci zaswiadczenia wla^ciwego oddziahi ZUS
lub dowodow potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczeh;
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-  zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezb^dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prac?, w szczegdlnosci imi^ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy
o prac^, rodzaj umowy o prac? oraz zakres obowiqzkdw pracownika.

c) mozliwosc zwrdcenia si^ do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli
w przypadku powzi^cia w^tpliwosci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiajqcemu na kazde wezwanie
Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac§ przez Wykonawc? lub podwykonawc^ osob wykonuj^cych
w trakcie realizacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac§.

Wezwanie zostanie przekazane Wykonawcy za posrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany przez
Wykonawc^:

3. Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy,
rozumie si§ wszystkie czynnosci wykon3^ane w ramach przedmiotu umowy, ktore wskazano
w zal^czniku nr I do umowy, wykonywane bezposrednio przez osoby sprz^taj^ce uczestnicz^ce po
stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania ushigi obj^tej przedmiotem umowy,
za wyjqtkiem czynnosci, o ktorych mowa /w przypadku pakietu I: za wyjqtkiem czynnosci,
0 ktorych mowa w Cz^sci A zalqcznika nr 1 do umowy w pkt III ppkt 4, pkt VI, pkt VII i pkt VIII;
w przypadku pakietu II: za wyjqtkiem czynnosci, o ktorych mowa w Cz^sci A zalqcznika nr 1 do umowy
w pkt pkt VI i pkt VII

4. Zmiana osoby/osob wskazanych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust.l, jest mozliwa na wniosek

Wykonawcy (ust. 5) lub na wniosek Zamawiaj^cego (ust. 6) pod warunkiem spehiienia przez nowe osoby

wymagan stawianych osobom sprz^taj^cym w zamowieniu nr I4/pn/2020, w tym wymogu zatrudniania

na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy. Zmiana dokonywana jest w formie

pisemnego o^wiadczenia Wykonawcy (lub podwykonawcy) z podaniem danych nowej osoby przy

zachowaniu wymogow ust.l. Zmiana osob wymaga akceptacji ze strony Kierownika Dziahi

Administracyjno-Gospodarczego Sl^skiego OW NFZ lub osoby przez niego wskazanej. Akceptacja moze
zostac wyrazona na pismie lub za posrednictwem poczty e-mail:

5. Wykonawca uprawniony jest do ziozenia wniosku o dokonanie zmian w skladzie osob sprz^taj^cych,
przy zachowaniu warunkow, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zmiana moze nastqpic po
uzyskaniu akceptacji Zamawiaj^cego, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w ust. 7 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiaj^cy, niezaleznie od zapisow umowy dotyczqcych kar umownych, zastrzega sobie prawo zqdania
wymiany osob sprz^taj^cych w przypadku niezadowolenia z jakosci wykonywanej przez te osoby pracy
lub w przypadku naruszenia przez te osoby innych warunkow niniejszej umowy, w szczegolnosci
obowiqzku zachowania tajemnicy, o ktdrym mowa w §2a umowy. Wykonawca zobowi^zany jest
niezwiocznie uwzgl?dniac z^dania Zamawiaj^cego dotycz^ce skladu grupy sprz^taj^cej,
w szczegolnosci w odniesieniu do pomieszczeh zajmowanych przez dyrektordw/personel kierowniczy.
Zmiany winny nast^powac przy zachowaniu warunkow, o ktoiych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

7. Akceptacja, o ktorej mowa w ust. 4, nie jest wymagana w przypadku pelnienia tymczasowego zast^pstwa
osoby sprz^taj^cej. W takim przypadku wymagane jest jedynie podanie przez Wykonawc?
do wiadomosci jednej z osob wskazanych w §3 ust.l umowy: nazwiska osoby zast^powanej
1 zast^pujqcej oraz terminu obowi^zywania zast^pstwa. Po przeslaniu informacji wymienionych w zdaniu
poprzedzajqcym, Wykonawca zobowi^zany jest upewnic si^, iz informacje te do Zamawiajqcego dotarly.
Zamawiaj^cy ma prawo nie wyrazic zgody (w formie oswiadczenia przeslanego faksem lub e-mailem) na
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wskazan^ przez Wykonawc? osob?, ktora ma pehiic zast^pstwo. W przypadku braku zgody Wykonawca
zobowi^zany jest niezwlocznie zaproponowac inn^ osob^. W sytuacji, gdyby zast?pstwo mialo trwac
dhizej niz 14 dni, Wykonawca zobowi^zany jest zaproponowac now^ osob? zatrudnion^ na umow?
0 prac? w rozumieniu kodeksu pracy przy zachowaniu zasad opisanych w niniejszym paragrafie.

2.

§2

brzmienie ust. 1 dotvczace pakietu I:

I. Wykonawca zobowi^zuje si? do realizacji ushigi sprz^tania obiektu polozonego w Katowicach przy
ul. Kossutha 13 od poniedzialku do'piqtku w godzinach od 16.00 do 7.00 (po opuszczeniu pomieszczen
przez pracownikow Zamawiajqcego), za wyjqtkiem pomieszczen szczegolnych wymienionych

w zal^czniku nr 3 do umowy [zalqcznik zostanie przygotowany przed zawarciem umowy]^
w ktoiych ushig? sprz^tania Wykonawca zobowi^zuje si? wykonywac wyl^cznie podczas obecnosci

pracownikow Zamawiaj^cego, tj. od poniedzialku do pi^tku w godzinach od 8.00 do 16.00.

brzmienie ust 1 dotvczace pakietu II:

1. Wykonawca zobowiqzuje si? do realizacji ushigi sprz^tania:
- Delegatur - od poniedzialku do piqtku w godzinach od 7.00 do 19.00;
- Punktow Obshigi Klienta - od poniedzialku do piqtku w godzinach od 8.00 do 16.00.
ust. la dotvczv pakietu I:

la. Wykonawca zobowiqzuje si? zapewnic w godzinach pracy Zamawiaj^cego, tj. od 8.00 do 16.00,

od poniedzialku do pi^tku, w obiekcie przy ul. Kossutha 13 w Katowicach - 2 osoby sprz^taj^ce,

ktore to osoby b?d4 wykonywac czynnosci o charakterze biezqcym, opisane w Cz?sci A pkt V

zal^cznika nr 1 do umowy, a koordynowane ustnymi poleceniami lub zaleceniami Zamawiaj^cego.
W sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, nie cz?sciej niz dwa (2) razy w okresie trwania umowy, na

wniosek Zamawiaj^cego, Wykonawca zobowi^zuje si? podwoic sklad osob sprz^tajqcych w obiekcie
przy ul. Kossutha 13 w Katowicach [dotyczy pakietu IJ I y/ danym obiekcie obj?t3mi umow^ [dotyczy

pakietu II] maksymalnie w ci^gu trzech (3) godzin od chwili telefonicznego lub faksowego zgloszenia
(pod numer telefonu: lub pod numer faksu: ). Maksymalny czas zaangazowania

dodatkowej ekipy sprz^taj^cej wyniesie kazdorazowo cztery (4) godziny licz^c od chwili pojawienia si?

dodatkowych osob w danym obiekcie i przyst^pienia do prac.

Podwojenie skladu osob sprzqtaj^cych nie generuje dodatkowych kosztow po stronie Zamawiaj^cego
(jest zapewnione w ramach wynagrodzenia umowy).

W przypadku pakietu II podwojenie skladu dwa (2) razy w okresie trwania umowy dotyczy kazdego
z obiektow [zdanie niniejsze dotyczy pakietu II].

Wykonawca zobowi^zuje si? zapewnic czysty i estetyczny ubior osob wykonujqcych czynnosci
sprz^tania.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki wobec osob sprz^tajqcych i nadzoruj^cych w celu zapewnienia
wykonywania czynnosci obj?tych zakresem niniejszej umowy z nale2yt^ staranno^ciq i przy zachowaniu
wysokiej jakosci swiadczonych ushig.

Wykonawca ponosi calkowit^ odpowiedzialnosc wzgl?dem Zamawiaj^cego, pracownikow
Zamawiaj^cego oraz osob trzecich za dzialania lub zaniechania swojego personelu lub innych osob, b^dz
podmiotow, z pomoc^ ktorych lub przy udziale ktdrych wykonuje umow?.
W pierwszym dniu swiadczenia ushigi, w siedzibie przy ul. Kossutha 13 w Katowicach (pakiet I) !
w siedzibie kazdej z Delegatur (pakiet II) odb?dzie si? spotkanie osob, ktore b?d4 wykonywac czynnosci

sprzqtaj^ce (obecnosc konkretnych osob zgodnie z wykazem osob, o ktoiym mowa w §la ust.l umowy)

3.

4.

5.

6.
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z przedstawicielem Zamawiajqcego wskazanym w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiaj^cy wskaze Wykonawcy
godzin^ oraz dokladne miejsce spotkania za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail:

7. Podczas spotkania, o ktorym mowa w ust. 6, wskazane osoby, ktore b^d^ wykonywac czynnosci
sprzqtaj^ce, przedtozq oswiadczenia o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci. Wzor Oswiadczenia
o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci stanowi zal^cznik do Umowy o zachowaniu poufho^ci w NFZ.
Obowiqzek ztozenia powyzszego oswiadczenia spoczywa na kazdej osobie sprz^tajqcej, ktora w toku
realizacji umowy bfdzie wykonywac czynnosci sprz^tania.

§2a

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 Zamawiajqcego w zwi^zku
z realizacji niniejszej umowy, zobowi^zane si do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufhych
dotyczicych Zamawiajicego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych,
danych osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezale^ie
od form przekazania tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy
rowniez przez osoby i podmioty, ktorymi poshiguje si? wykonuj^c obowiqzki wynikaj^ce z niniejszej
umowy (np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosd za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na
Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi^dzy Stronami Umowa o zachowaniu
poufnosci w NFZ stanowiica zalacznik nr 4 do ninieiszei umowv.

2. Ujawnienie informacji poufhej, a takze niezlozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania poufnosci,
o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuacji, gdy zachodz^ przesfanki
do ztozenia 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 poufho^ci stanowi
zaf^cznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowiqzane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych
przez Wykonawc? jako tajemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych
w obowi^j^cych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych
informacji oraz ich ̂ odfa.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzul^ informacyjn^ dotycz^c^ RODO oraz ze wypefnif
obowi^i informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktoiych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaf w celu realizacji niniejszej umowy, w przypadku, gdy
obowi^zek taki spoczywa na Wykonawcy.
""RODO - rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE LI 19 z 04.05.2016).

5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zobowiqzaniu do zachowania poufnosci stanowi zalacznik nr 5 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedklada jednej z osob,
o ktorych mowa w §3 ust.2 umow, niezwfocznie po zawarciu umowy.
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§3

1.

2.

3.

3a.

4.

5.

6.

Ze strony Zamawiaj^cego bezposredni^ kontrol? i nadzor nad prawidlowym przebiegiem realizacji
umowy sprawowac b^dzie: telefon kontaktowy faks

adres e-mail: /w tym miejscu zostanq wymienione osoby nadzorujqce kazdq z lokalizacji
w ramach danego pakietu/.

Osoby to s^ upowaznione i jednoczesnie zobowi^zane, w szczegolnosci do:

1) statego nadzorowania realizacji umowy w ramach danej lokalizacji,

2) biezqcego codziennego kontrolowania jakosci swiadczonych ushig oraz wywi^zywania si^

przez osoby sprzqtaj^ce z obowiqzkow przyj^tych przez Wykonawc?,

3) ewidencjonowania przypadkow niewykonania lub nienale^ego wykonywania umowy

przez Wykonawc? w ksiqzce raportow,

4) informowania Kierownika Dziahi Administracyjno-Gospodarczego lub innej wskazanej

przez niego osoby o wszelkich nieprawidlowosciach lub problemach zwi^anych z realizacji

umowy,

5) wnioskowania do Zamawiajicego o naliczenie kar umownych,

6) comiesi^cznego potwierdzania (lub kwestionowania) prawidtowej realizacji umowy

z uwzgl^dnieniem wpisow w ksiqzce raportow,

Kazda z wyzej wymienionych osob jest rowniez odpowiedzialna za biez^ce uzgadnianie
z przedstawicielem Wykonawcy planu sprzqtania obiektow w danym miesi^cu lub kwartale przy
uwzgl^dnieniu zapisow za^icznika nr 1 do umowy.

Osoby wymienione w ust.l niniejszego paragrafu swoje dzialania konsultuji z Kierownikiem Dziahi

Administracyjno-Gospodarczego lub wskazan^ przez niego osobi.
Ze strony Wykonawcy bezposrednii kontrol? i nadzor nad prawidlowym przebiegiem realizacji catej
umowy sprawowac b^dzie: telefon kontaktowy , faks , adres

e-mail:

Osoba wymieniona w ust.3 obowi^zana jest na biezico zaznajamiac si^ z wpisami w ksiqzce raportow,
ustalac/7/a« sprzqtania obiektow i utrzymywac staly kontakt z osobami wskazanymi w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Nieprawidiowosci i problemy zwi^zane z realizacji umowy oraz wszelkie inne uwagi istotne dla
prawidfowego wykonywania umowy, osoby wymienione w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu winny
odnotowywac w ksiqzce raportow prowadzonej dla obiektu/kazdego z obiektow.

Wpisy dokonane przez osoby kontrolujice i nadzorujice ze strony Zamawiajicego w formie uwag,
poleceh, czy jakiejkolwiek innej formie, powinny bye niezwfocznie uwzgl?dniane przez Wykonawc?
w zakresie swiadczonych ushig. Wpisy w ksiizce raportow winny bye na biezico analizowane
i w zalemosci od ich charakteru uwzgl^dniane lub egzekwowane przez Strony umowy.
W kwestii naliczania kar umownych Strony przyjmuji nast?pujicy tryb post?powania: w przypadku
stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania jakiejkolwiek czynnosci sprzitania obj?tej
przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiajicy wezwie Wykonawcy drogi pisemni lub faksem
do niezwfocznego wykonania lub poprawienia jakosci wykonanej ushigi (usuni?cia nienale^ego
wykonania) i wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. Fakt ten oraz sposob wykonania polecenia
zostanie dodatkowo odnotowiny w ksiizce raportow. Wykonawca ma moMiwosc osobistego
zweryfikowania sytuacji popijzez niezwfoczne (nie pomiejsze niz w terminie wyznaczonym
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7.

do wykonania lub poprawienia jakosci wykonanej ushigi) przybycie na miejsce zdarzenia. Nieusuni^cie
niewykonania lub nienalezytego wykonania ushigi we wskazanym terminie spowoduje naliczenie
stosownej kary umownej w trybie okreslonym w §5 umowy. Pomimo naliczenia kary umownej
Wykonawca zobowi^any jest usunqc niewykonanie lub nienale:^e wykonanie. Dalsze nieusuni^cie
niewykonania lub nienale^ego wykonania przez Wykonawc? spowoduje naliczenie dodatkowej kary
umownej w wysokosci 200 zl za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu danej czynnosci.

Strony zastrzegaj^ sobie mozliwosc zmiany osob wymienionych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafii.
Zmiana taka wymaga dla swej skutecznosci jedynie jednostronnego pisemnego oswiadczenia
skierowanego do drugiej Strony umowy.

§4

Wvnagrodzenie. Sposob zaplatv

1. Z tytuhi realizacji niniejszej umowy Zamawiaj^cy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto
w wysokosci zt (slownie: zlotych brutto), w tym 23% podatek VAT.
W pr^padku niezrealizowania pelnego zakresu umowy, Wykonawcy przyshiguje wynagrodzenie
w wysokosci odpowiadajqcej faktycznie zrealizowanemu zakresowi ushig.. W przypadku, o ktoiym
mowa w ust.2 lit. a rozliczenie nastqpi z uwzgl^dnieniem zasady, iz 1 dzien wykonywania ushigi
w danym obiekcie (lokalizacji) rowna si^ 1/20 miesi^cznej ceny netto podanej dla danego obiektu
(lokalizacji), przy czym przyjmuje si?, iz rozliczenie obejmie tylko pelne dni.
Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l, wynika z zalacznika nr 2 do umowv - kalkulacja
cenowa (sporzqdzonego w oparciu o formularz kalkulacja cenowa na danypakiet) i obejmuje:

brzmienie dlapakietu I:

a) swiadczenie ushig sprzqtania, o ktdrych mowa w pkt I zal^cznika nr 2 do umowy: z\

brutto;

b) dodatkowe osobogodziny sprz^tania, o ktorych mowa w pkt n zalqcznika nr 2 do umowy: zl

brutto/200 osobogodzin;

c) ushigi polegajqce na akrylowaniu wykladzin PCV, o ktorych mowa w pkt III zalqcznika nr 2 do

umowy: zl brutto/ 1000 m^.

2.

brzmienie dla pakietu II:

a) swiadczenie ushig sprz^tania, o ktorych mowa w pkt I zal^cznika nr 2 do umowy: zl

brutto;

b) dodatkowe osobogodziny sprz^tania, o ktorych mowa w pkt 11 zal^cznika nr 2 do umowy: zl
brutto/100 osobogodzin;

c) ushigi polegaj^ce na akrylowaniu wykladzin PCV, o ktorych mowa w pkt III zal^cznika nr 2 do
umowy: zl brutto/ 500 m^.

3. Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.l, obejmuje wszelkie koszty, oplaty i podatki zwi^ne
z realizacji umowy, w tym rdwniez koszty uzytych srodkow czystosci, artykulow higienicznych
(toaletowych) oraz koszt ewentualnego podwojenia skladu osob sprzitajicych na wniosek
Zamawiajicego, koszt dodatkowych osobogodzin sprz^tania, koszt akrylowania.

4. Zaplata wynagrodzenia z tytuhi sprz^tania, o ktorym mowa w ust. 2 lit, a niniejszego paragrafii b?dzie

nast?powala miesi?cznie z dohi na podstawie faktury VAT, w formie polecenia przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni liczic od dnia otrzymania przez
Zamawiajicego prawidlowo wystawionej faktuiy VAT. Podstaw^ dla uruchomienia platnosci b?dzie
pisemny protokol sporzidzony \przez Wykonawc?. Po uplywie danego miesiica, Wykonawca przesle

r
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Zamawiaj^cemu protokol za posrednictwem faksu na numer: W terminie 3 dni od dnia

otrzymania niniejszego protokohi Kierownik Dziatu Administracyjno-Gospodarczego lub wskazana

przez niego osoba w porozumieniu z osobami wskazanymi w §3 ust. 1 umowy, wystawi ocen? jakosci

sprzqtania za dany miesiqc. Negatywna ocena nie wstrzymuje platnosci.

4a. Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc rozliczania si? miesi^cami kalendarzowymi. W tej sytuacji pierwsza
platnosc oraz faktura VAT obejmie okres od dnia rozpocz?cia swiadczenia ushigi do konca miesi^ca
kalendarzowego, w ktorym swiadczenie ushigi zostalo rozpocz?te. Zapfeta nast^pi zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafli.

5. Zaplata wynagrodzenia z tytuhi wykor^stania dodatkowych osobogodzin sprz^tania, o ktoiych mowa
w ust, 2 lit. b niniejszego paragrafli, b?dzie nast?powala z dohi na podstawie faktury VAT, w formie
polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni
liczqc od dnia otrzymania przez Zamawiajqcego prawidlowo wystawionej faktury VAT, na podstawie
pisemnego potwierdzenia przez Kierownika Dziahi Administracyjno-Gospodarczego lub wskazanej
przez niego osoby prawidiowej realizacji umowy w tym zakresie, na podstawie faktycznej liczby
wykorzystanych osobogodzin. Strony zgodnie przyjmuj^, iz platnosci z tytufu wykorzystanych
osobogodzin b^d^ rozliczane miesi?cznie (miesiqc kalendarzowy).

6. Zaplata wynagrodzenia z tytuhi skorzystania przez Zamawiaj^cego z dodatkowej ushigi, o ktorej mowa
w ust. 2 lit. c niniejszego paragrafli, b?dzie nast?powafa kazdorazowo po jej wykonaniu, na podstawie
faktury VAT, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
w terminie do 30 dni licz^c od dnia otrzymania przez Zamawiaj^cego prawidlowo wystawionej faktuiy
VAT. Podstaw^ dokonania platnosci b?dzie protokol wykonanych prac podpisany przez Kierownika
Dziahi Administracyjno-Gospodarczego lub wskazany przez niego osob? w porozumieniu z osobami
wskazanymi w §3 ust. 1 umowy.

7. Wykonawca winien wpisac na fakturze nast^puj^ce dane, a takze - jezeli dotyczy - zapis o mechanizmie

podzielonej platnosci: Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie ul. Rakowiecka
26/30, 02-528 Warszawa, NIP: NIP: 1070001057, Odbiorca i platnik faktur VAT: Sl^ski Oddzial
Wojewodzki NFZ z siedzib^ w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

8. Suma faktur VAT wystawionych na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc kwoty
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafli, przy uwzgl?dnieniu wartosci
wyszczegolnionych w ust.2 niniejszego paragrafu.

9. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia, liczone
od dnia nast?pnego, po dniu w ktorym zaplata miala bye dokonana po otrzymaniu pisemnego wezwania
do zaplaty.

10. Za dat? dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzieh obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.
11. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajqcych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzeci^

wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego pod rygorem niewaznosci.

12. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy, do cen
netto podanych w zalqczniku nr 2 do umowy, zostanie doliczona stawka podatku VAT obowi^zuj^ca na
skutek wprowadzonej zmiany.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczala zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy,
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo skrocenia terminu realizacji umowy w przypadku nieposiadania
stosownego zabezpieczenia w srodkach fmansowych. W takiej sytuacji termin realizacji umowy
zakohczy si? z dniem, w ktorym suma platnosci brutto wynikaj^cych z faktur VAT z tytuhi sprzqtania,

10 v/
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0 ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafli, osiqgnie lub zblizy si? do kwoty brutto wskazanej w
ust.l niniejszego paragrafu.

W przypadku skrocenia terminu realizacji umowy, rozliczenie za wykonany zakres ushig nast^pi przy
zachowaniu zasad wynikajqcych z ust.l zd.2 i zd.3 niniejszego paragrafu.
Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia brutto umowy
oraz kalkulacji cenowej (zal^cznik nr 2 do umowy) lub skrocenia terminu realizacji umowy zostanie
wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu dp umowy, ze wskazaniem dnia wejscia
w zycie zmiany stawki podatku VAT.

13. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie brutto umowy okreslone w ust.l, nie narusza przepisow

ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac? oraz niektorych

innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2177).

14. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu 54 przepisy dotyczqce centralnego rejestru podatnikow VAT (tzw.

biala lista) wprowadzonego ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towardw
1 using oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018).

§5

Karv umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalei^ego wykonania umowy, Zamawiajqcy b?dzie mial prawo do
obci^zenia Wykonawcy kar^ umown^ w wysoko^ci:

a) 100,00 zi za kazdy dzieh opoznienia - w sytuacji niedotrzymania terminu wskazanego w § 1 ust,3
umowy;

b) 100,00 zl za kazde zdarzenie niewykonania lub nienalezytego wykonania ktdrejkolwiek z czynnosci
sprz^tania, ktore winny bye wykonywane przez Wykonawc? z cz?stotliwosci4 raz dziennie
w pomieszczeniach biurowych lub socjalnych;

c) 100,00 zl za kazde zdarzenie niewykonania lub nienale^ego wykonania ktdrejkolwiek z czynnosci
sprz^tania, ktore winny bye wykonywane przez Wykonawc? z cz?stotIiwosci4 raz dziennie
w toaletach lub ciqgach koiytarzowych i na klatkach schodowych;

d) 200,00 zl za kazde zdarzenie niewykonania lub nienale^ego wykonania ktorejkolwiek z czynnosci
sprz^tania, kt6re winny bye wykonywane przez Wykonawc? z cz^stotliwosci^ raz w tygodniu, trzy
razy w tygodniu, w konkretnym terminie uzgodnionym w planie sprzqtania obiektow;

e) 1.000,00 zt za kazde zdarzenie niewykonania lub nienale^ego wykonania ktorejkolwiek
z czynnosci, ktora winna bye wykonywana przez Wykonawc? czteiy razy w roku, trzy razy w roku,
w konkretnym terminie uzgodnionym wplanie sprzqtania ohiekt6w\

f) 500,00 zl za kazde zdarzenie niewykonania lub nienale^ego wykonania ktorejkolwiek z czynnosci,
ktora winna bye wykonywana przez Wykonawc? jeden raz w miesi^cu lub jeden raz na 3 miesi^ce,
w konkretnym terminie uzgodnionym wplanie sprzqtania obiektow, w szczegolnosci:
- generalne sprz^tanie polegajqce na zamiataniu oraz umyciu podlog po wysuni?ciu/ odsuni?ciu

szaf, szafek, kontenerkow, biurek, krzesel i innego sprz?tu w sprz^tanych pomieszczeniach;
- wycieranie powierzchni lamp oswietleniowych, tam, gdzie jest to mozliwe;
- konserwacja podlog (pastowanie, froterowanie wraz z doczyszczaniem);
- wycieranie krat i wywietrznikow;

- odmra^nie i mycie lodowek.

A
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g) 500,00 zl za kazde zdarzenie niewykonania lub nienaIe2ytego wykonania ktorejkolwiek z czynnosci,

ktore winny bye wykonywane przez Wykonawc? z cz^stotliwosciq innq niz okreslona pod lit. od b

do f, w konkretnym terminie uzgodnionym wplanie sprzqtania obiektow.

h) 100,00 zi za kazdy stwierdzony brak ktoregokolwiek ze srodkow wymienionych w § 1 ust. 4 umowy;

i) 100,00 z\ za kazdy przypadek niewykonania ushigi, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 umowy, w stosunku
do terminu okreslonego na podstawie § 9 ust. 3 umowy;

j) 50,00 zi za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? osoby wykonuj^cej czynnosci,

CO do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?
w rozumieniu kodeksu pracy;

k) 100,00 zi za kazdy dzieh opoznienia w przedlozeniu w terminie dokumentow, o ktorych mowa

w §la ust.2 lit. a lub lit. b umowy, w odniesieniu do danej osoby (pracownika);

1) 500,00 zi za kazd^ rozpocz^t^ godzin? opoznienia w stosunku do terminu, o ktoiym mowa
w §2 ust.2 umowy (3 godziny).

2. W przypadku, gdy wysokosc kary umownej nie wystarcza na pokrycie powstalej szkody,

Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcy odszkodowania uzupehiiaj^cego.
3. Wykonawca zaplaci Zamawiaj^cemu karq umown^ w terminie 14 dni liczqc od daty otrzymania

wezwania do zaplaty kary umownej. W razie opoznienia w zaplacie kary, Zamawiaj^cy moze
potr^cic naleznq mu kar?, jak rowniez naleme mu odsetki od kaiy, z dowolnej naleznosci

Wykonawcy, jak^ ma on w stosunku do Zamawiajqcego (w tym w szczegolnosci z wynagrodzenia).
4. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona:

1) w przypadku wyst^pienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyj?tym w doktrynie
i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemomosc zapobiezenia
jego skutkom), w szczegolnosci takich jak wojna, katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki
uliczne;

2) w przypadku ogloszenia przez wlasciwe organy stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,

- o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.
W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktoiych mowa powyzej oraz ich wpiywie na wykonanie umowy
Wykonawca zobowi^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiajqcego na pismie oraz uzyskac
pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powohije si? Wykonawca,
jako sily wyzszej oraz jej wplywu na wykonanie umowy.
5. Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czona rowniez w przypadku, gdy niedotrzymanie

przez Wykonawc? terminu wykonania zamowienia bqdz innego terminu, do ktorego zachowania

Wykonawca jest zobowiqzany na podstawie niniejszej umowy, zostalo spowodowane
okolicznosciami lez^cymi po stronie Zamawiaj^cego.

6. Sytuacje wskazane w ust. 4 i 5 powoduj^ zawieszenie biegu terminow do czasu ust^pienia
przeszkody. Okolicznosci zawieszenia terminu oraz jego kontynuacji zostan^ potwierdzone przez
Strony na pismie.

§6

Zabezpieczenie nalezvtego wykonania umowv

1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zl
(slownie: zlotych), tj. 5% ceny oferty, w formie:
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2. Zabezpieczenie nale^ego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moze warunkowac

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiajqcemu od badania zasadnosci z^dania wyptaty przez

wystawc? dokumentu. Zabezpieczenie winno mie6 charakter bezwarunkowy i nieodwotalny.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka

form, 0 ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia musi zostac dokonana z zachowaniem ciqglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego

wysokosci. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest

poinformowac Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie

wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

4. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamowien

publicznych. Zamawiaj^cy zwroci zabezpieczenie nale^ego wykonania umowy w terminie 30 dni

licz^c od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajqcego za nale^cie wykonan^, co winien

potwierdzic protokol koncowy podpisany przez przedstawicieli obu Stron umowy, tj. ze strony

Zamawiaj^cego - przez Kierownika Dziahi Administracyjno-Gospodarczego lub wskazanq przez niego

osob?; ze strony Wykonawcy - przez osob? wskazan^ w § 3 ust. 3 umowy.

5. W okresie przyshiguj^cym Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Zamawiajqcy nie moze zostac pozbawiony moMiwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi

zabezpieczenia, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waznosci zabezpieczenia

(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie wa^osci dokumentu).

§7

Ubezpieczenie odpowiedziainosci cvwilnei

1. Wykonawca zobowi^zuje si? do ubezpieczania odpowiedziainosci cywilnej z tytuhi wykonywania

niniejszej umowy w sposob ci^gly przez caly okres obowi^zywania umowy, w zakresie opisanym

w niniejszym paragrafie, pod rygorem rozwi^zania umowy za wypowiedzeniem. Wykonawca

oswiadcza, iz dokument potwierdzaj^cy ww. ubezpieczenie dotyczy wvl^cznie dzialalnosci zwi^zanej z

przedmiotow^ umowq-.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedziainosci cywilnej z tytuhi wykonywania

niniejszej umowy (polisa obejmuje zakresem ochrony ubezpieczenia zakres prac okreslony w niniejszej

umowie) na podstawie dokumentu nr z dnia (waznego w okresie od .... do ....) na sum?

ubezpieczenia dla zakresu podstawowego i dodatkowych klauzul nie nizsz^ niz z\ [1.000.000 zl -

pakiet I/ 500.000 zl - pakiet II],

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje co najmniej:

a) odpowiedzialnosc cywiln^ deliktowq i kontraktow^

b) odpowiedzialnosc cywiln^ za szkody wynikle z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub ushig

powstale po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac lub ushig;

c) odpowiedzialnosc cywiln^ za szkody w rzeczach znajdujqcych si? w pieczy, pod dozorem lub

kontrol^ ubezpieczajqcego;

d) odpowiedzialnosc cywiln^ za szkody w rzeczach stanowi^cych przedmiot obrobki, naprawy,

kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynnosci;
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lit. e - jezeli umow^ b^dq realizowali rowniezpodwykonawcy:

e) odpowiedzialnosc cywiln^ za szkody powstale w zwi^zku z wykonywaniem czynnosci, prac lub

ushig przez podwykonawcow.

Zamawiaj^cy wymaga zawarcia polisy dotyczqcej wyl^cznie ustugi sprz^tania w Sl^skim OW NFZ -

polisa dedykowana dla niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowi^uje si? przedto^c Zamawiaj^cemu do wgl^du oryginat dokumentu, o ktoiym

mowa w ust. 2, najpozniej w dniu zawarcia umowy.

4. Wykonawca bez zgody Zamawiaj^cego nie moze dokonywac zmian w warunkach ubezpieczenia OC.

5. Brak waznego ubezpieczenia OC spebiiaj^cego wymagania okreslone w ust.l i ust.2 niniejszego

paragrafu, w okresie trwania niniejszej umowy, uprawnia Zamawiaj^cego do skorzystania z prawa do

rozwi^zania umowy za wypowiedzeniem oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §4 ust, 1 umowy.

§8

Termin reaiizacii umowv

brzmienie ust. 1 dotvczqce pakietu I:

1. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonywac umow? od dnia 18.03.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.,

z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy zawarcie umowy nast^pi w dniu 18.03.2021 r. lub pomiej,

zamowienie b?dzie wykonywane przez 12 miesi?cy licz^c od dnia nast?puj^cego po dniu zawarcia

umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust.l nie b?dzie zawieralo wynagrodzenia,

o ktorym mowa w pkt I, Tabela IB zal^cznika nr 2 do umowy (wynagrodzenie za okres 18.03-

31.03.2021 r.).

brzmienie ust. 1 dotvczqce pakietu II:

1. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonywac umow? od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.,

z zastrzezeniem, iz w przypadku, gdy zawarcie umowy nast^pi w dniu 01.03.2021 r. lub pomiej,

zamowienie b?dzie wykonywane przez okres 13 miesi?cy liczqc od dnia nast?puj4cego po dniu

zawarcia umowy.

2. Zakonczenie realizacji umowy zostanie potwierdzone przez Strony protokolem koncowym, o ktorym

mowa w §6 ust. 4 umowy.

ust. 3, 4 i 5 dotyczq pakietu II:

3. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo wyl^czenia z zakresu umowy obiektow Delegatur i/lub obiektow

Punktow Obshigi Klienta w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Zamawiajqcego (np. likwidacja

siedziby Delegatury lub POK w danym obiekcie). Wyl^czenie winno nast^pic w drodze 30-dniowego

wypowiedzenia zlozonego Wykonawcy na pismie. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do kalkulacji cenowej zamieszczonej w zal^czniku nr 2

do umowy przy zachowaniu zasad wynikaj^cych z §4 ust.l zd.2 i zd.3 umowy.

4. Zamawiaj^cy zastrzega sobi? prawo zmiany miejsca swiadczenia ushig w obiektach Delegatur i/lub

w obiektach Punktow Obshfgi Klienta w granicach danej miejscowosci w sytuacjach uzasadriionych

14
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potrzebami Zamawiajqcego, np, zmiana adresu siedziby Delegatury lub POK. O zamiarze dokonania

zmiany w powyzszym zakresie Wykonawca zostanie poinfonnowany na pismie ze wskazaniem dnia, od

ktorego zmiana winna obowi^zywac. Pisemna informacja winna zostac zlozona Wykonawcy nie pozniej

niz na 30 dni przed wskazan^ dat^ obowiqzywania zmiany. Zmiana wymaga potwierdzenia w drodze

pisemnego aneksu do umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie nowego obiektu zostanie

proporcjonalnie zmniejszone lub zwi^kszone odpowiednio do zmniejszenia lub zwi?kszenia

powierzchni nowego obiektu w stosunku do obiektu poprzednio sprz^tanego z zastrzezeniem zdania

ponizszego.

Jezeli Zamawiaj^cy nie b^dzie posiadat odpowiedniego zabezpieczenia w srodkach finansowych na

zwi^kszenie wynagrodzenia, Zamawiajqcy skorzysta z procedury, o ktorej mowa w ust.3 w odniesieniu

do danego obiektu

5. W przypadku rozpoczfcia realizacji ushigi z zakresie POK w Jastrz^biu-Zdroju, w terminie

pomiejszym niz data zawarcia umowy, rozliczenie b^dzie dokonywane zgodnie z regulacjami

zawartymi w § 4 ust. 1 zd. drugie.

6. Jezeli Zamawiaj^cy nie b^dzie posiadal odpowiedniego zabezpieczenia w srodkach finansowych na

zwi?kszenie wynagrodzenia, Zamawiaj^cy skorzysta z proceduiy, o ktorej mowa w ust.3 w odniesieniu

do danego obiektu.

7. Zamawiajqcy uprawniony jest do skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy za wypowiedzeniem

oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia umowy brutto, o ktorym

mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku zaistnienia jednej z ponizszych okolicznosci:

a) w przypadku, o ktorym mowa w §1 ust. 18 umowy;

b) w przypadku, o ktorym mowa w §la ust.l umowy;

c) w pr^padku, o ktorym mowa w §7 ust.5 umowy;

d) jezeli niewykonanie lub nienale^e wykonanie umowy wyst^pi co najmniej czterokrotnie w danym

miesi^cu;

e) jezeli w trakcie realizacji umowy wysokosc kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy

kwot? 10.000,00 zl.

8. W przypadku skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust.5,

rozwi^zanie umowy przez Zamawiajqcego winno nast^pic z zachowaniem 30-dniowego terminu

wypowiedzenia zlozonego Wykonawcy pod rygorem niewaznosci na pismie ze wskazaniem

uzasadnienia rozwi^zania umowy.

9. Zamawiaj^cy uprawniony jest do skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy bez wypowiedzenia

poprzez pisemne oswiadczenie zlozone Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej

w wysokosci 20% wynagrodzenia umowy brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku

zaistnienia jednej z ponizszych okolicznosci:

a) \dotyczy pakietu I]: w przypadku, gdy opoznienie w przyst^pieniu do realizacji umowy w stosunku do

terminu rozpocz^cia swiadczenia ushigi wynikaj^cego zust.l, trwa dhizej niz 5 dni;

[dotyczy pakietu II]: w przypadku, gdy opomienie w przystqpieniu do realizacji umowy w wi?cej niz 2

(dwoch) obiektach w stosunku do terminu rozpocz^cia swiadczenia uslugi wynikaj^cego z ust.l, trwa

dhizej niz 5 dni;

b) w przypadku zaprzestania wykonywania umowy w calosci lub w cz^sci przez okres dhizszy niz 5 dni.

W sytuacjach opisanych w ust.7 Zamawiaj^cy uprawniony jest rdwniez do powierzenia wykonywania

ushig innemu podmiotowi na ojaes 30 dni i obci^zenia Wykonawcy kosztami powierzonych ushig.
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10. W przypadku rozwi^zania umowy, Wykonawcy b^dzie przyshigiwala wyl^cznie cz^sc wynagrodzenia

za faktycznie wykonane ushigi do dnia rozwiqzania umowy, przy zachowaniu zasad wynikaj^cych

z §4 ust.l zd.2 i zd.3 umowy, pomniejszona o wartosci kar umownych naleznych Zamawiajqcemu na

podstawie niniejszej umowy.

§9

Akrvlowanie

1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowi^uje si? zapewnic dodatkowo, na wniosek

Zamawiaj^cego, wykonanie uslugi polegaj^cej na akrylowaniu wykladzin podlogowych PCV [dotyczy

obu pakietow].

2. Maksymalna l^cma powierzchnia wykladziny przeznaczonej do akrylowania wynosi: m^

[pakiet I - max. 1000 m^ pakiet II - max. 500 m^].

3. Kazdorazowa potrzeba skorzystania z ww. ushigi b?dzie zglaszana Wykonawcy przez Zamawiajqcego

za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Konkretny termin/terminy

wykonania usiugi, a takze inne szczegolowe kwestie dotycz^ce m.in, zakresu, lokalizacji etc., b?d^

kazdorazowo ustalane pomi?dzy osobami, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3 niniejszej umowy.

4. Wykonawcy nie przyshiguj^ zadne roszczenia z tytuhi niewykorzystania przez Zamawiaj^cego cz?sci

lub calosci ushigi akrylowania.

§10

Mechanizm podzielonei platnosci - iezeli dotyczy

1. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze b?dzie realizowal platnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej platnosci tzw. split payment, wyl^cznie przy platnosciach bezgotowkowych - polecenie

przelewu lub polecenie zaplaty, jezeli umowa dotyczy towarow lub ushig wymienionych w zal^czniku

nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ushig (Dz.U.2018 poz.2174).

2. Mechanizm podzielonej platnosci nie b?dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia

pozostaj^ce poza zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takze za swiadczenia

zwolnione z VAT lub opodatkowane stawk^ 0%.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod? na dokonywanie przez Zamawiaj^cego platnosci w systemic

podzielonej platnosci.

4. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich wystawionych przez Wykonawc?

fakturach jest rozliczeniowym rachunkiem firmowym - rachunek VAT.

§11

Postanowienia koncowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z ustawq z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowieh publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ zastosowanie maj^ przepisy ustawy Prawo zamoWieh

publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisenmej pod rygorem niewamosci,

z uwzgl?dnieniem wyj^tkow od tej zasady przewidzianych w niniejszej umowie.

4. Wszelkie spory zwi^zane z realizacji umowy rozstrzyga s^d wlasciwy wedhig siedziby Zamawiajicego.
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5. Umowa b?dzie realizowana zgodnie z ofert^ Wykonawcy zh±on^ w zamowieniu nr 14/pn/2020 na

pakiet

6. Umow? sporz^dzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca, dwa Zamawiaj^cy.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

§lqskiegO|
Karodowcgo

KIT^ROWNIK

DziahiR-'Ool^ ;■ i Zam6-^^cl^ FubUci^ych
Slfisio'., ' • ■Rxiah! V/Oj< v/6dzkiego ->iaTodo(/^<?o FuiiduszuZdrowia w iCatowicach

Wojewodzkicgo
ivowia w iCalowicacQ

rzyna Kli^

Uariusz yariyka
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0 zachowaniu poufnosci w NFZ - pakiet I/pakiet II

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w. dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia - z siedzibq w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30,
reprezentowanym przez:

Pana Filipa Nowaka - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktdrego dziaia pehiomocnik:

Pan Piotr Nowak - Dyrektor ̂ I^skiego Oddziahi Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (pelnomocnictwo
nr z dnia - kopia w zai^czeniu),
zast?powany przez dalszego peinomocnika:

(peinomocnictwo nr z dnia - kopia w zal^czeniu),
zwanym dalej „Zamawiajqcym"

a

z siedzibq w adres: wpisanym do , pod numerem
; NIP: REGON: wysoko^d kapitahi zakladowego:

zl /jeZeli dotyczy/,
w imieniu ktdrego dziala: - , zwanym dalej „Wykonawc^",
0 tre^ci nasf^pujqcej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktdrej przedmiotem jest usluga -

/tu nastqpi wskazanie odpowiednio do pakietu/^ zwanej dalej „umow^ podstawowq",
Strony w cplu wla^ciwej ochrony danych poufhych udost^pni^ych wzajemnie w trakcie realizacji umowy
podstawowej postanawiaj^, co nast^puje:

liekrod w niniejszej umowie uzyte zostajq wyrazy „Informacje Poufiie" oznaczajq one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pi^mie lub zapisane w inny spos6b, dotyczqce

spraw, plandw dzialalno^ci Zamawiajqcego lub przedsi^wzi^c Zamawiajqcego zwi^zanych z realizacji
umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomi^dzy przedstawicielami Stron w zwiizku z realizacji umowy
podstawowej oraz-informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiajicego, kt6re zostaly utrwalone
w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowii Informacji Pou&ej, informacje, ktdre w dacie ich ujawnienia si powszechnie znane lub jawne.

1.

§2

Z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufhych Wykonawca zobowiizuje si? do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych, niezaleZnie od formy, w jakiej zostaly mu
przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufiiych wylicznie na uZytek prowadzonej wspdipracy w zakresie realizacji
umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych Informacji
Poufiiych w czasie, gdy znajduji si? one w posiadaniu Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufiiych wylicznie osobom bioricym udzial w realizacji umowy-podstawowej ze
strony Wykonawcy, ktdiym informacje te si niezb?dne dla prawidlowej realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania os6b, o ktdrych mowa w §2 ust.l pkt 4 niniejszej umowy, o poufiiym charakterze,

udost?pnianych i przekazywanych im Informacji poufiiych, pouczenia ich w sprawie traktowania tych
Informacji jako poufiiych oraz odebrania od tych os6b oSwiadczenia wskazanego w §2 ,ust.3 umowy
0 zachowaniu poufiio^ci;

Strona
¥
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6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufiiych w jakikolwiek spos6b, chyba
ie wcze^niej w spos6b wyra^y udzielona zostanie na tak^ czynno^d pisemna zgoda lub dokonanie

czynno^ci jest obiektywnie niezb^dne w zwi^ku z realizacjq umowy podstawowej. Zamawiajqcy
zobowiqzuje si? do ujawnienia Informacji Pou&ych na potrzeby realizacji umowy podstawowej osobom
biorqcym udzial w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktdre okaiq upowainienie
Zamawiaj^cemu do udzi^ w realizacji umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakonczenia wspdlpracy, niezwlocznego zwrdcenia
Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wlasny koszt wszelkich materialdw zawierajqcych jakiekolwiek
Informacje Poufhe wraz ze wszystkimi kopiami b?dqcymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposdb zniszczenia
materialbw winien u^skad pisemnq akceptacj? Zamawiajqcego,

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawc? obowi^dw dotycz^cych Informacji Poufiiych, o ktdiych mowa w
niniejszej umowie, Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu kar? umown^ w wysoko^ci 5.000,00 zlotych /slownie:
pi?6 tysi?cy 00/100 zlotych/ za kaidy przypadek ujawnienia Informacji Poufiiych, na i^danie Zamawiajqcego,
w terminie do 14 dni licz^c od daty otrzymania wezwania do zaplaty kary umownej.

3. Osoby biorqce udzial w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy (niniejsze obejmuje wszelkie
osoby wyst^pujqce po stronie Wykonawcy, w tym r6wnie;i podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw) winny
zlotyd o^wiadczenie zobowiqzujqce ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufiiych - wedhig wzoru
okreSlonego w zaiqczniku do niniejszej umowy. Podpisane o^wiadczenie/nia Wykonawca zobowi^zuje si? z\oty6
Zamawiajqcemu przed przystqpieniem do faktycznej realizacji umowy podstawowej przez danq osob?.
Obowi^zek powyiszy dotyczy w rdwnym stopniu os6b wykonuj^cych czynnoSci zwi^ane z wypehiianiem
zobowiqzan Wykonawcy z tytuhi gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu umowy podstawowej.

4. Lqczna wysoko^d kar umownych, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafii, nie raoze przekroczyc
wysoko^ci 50% /slownie: pi?ddziesi^t procent/ wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w §4 ust.l

umowy podstawowej.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogdlnych, odszkodowania za zawinione

wyl^cznie przez Wykonawc? ujawnienie Informacji Poufiiych, w wysoko^ci przewyiszajqcej kar? umowng,
w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stron? poszkodowang z tego tytuhi, przekracza wysokp^d kary

umownej, o ktdrej mowa w ust.2 niniejszego paragrafii.

6. Odpowiedzialno^d odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajqcego przez caly czas trwania umowy

podstawowej, jak rdwniez po jej zakonczeniu lub wyga5ni?ciu, a takie w okresie gwarancji i r?kojmi, bez
wzgl?du na podstaw? prawnq (tak kontraktowq, jak i deliktowq) i przyczyn? tej odpowiedzialno^ci, ograniczona

jest do szkdd rzeczywistych. Ograniczenie i wyl^czenie odpowiedziabo^ci nie obejmuje:
a) przypadkbw wyrzqdzenia szkody z winy umy^lnej;

b) innych przypadkdw okre^lonych bezwzgl?dnie obowi^zuj^cymi przepisami prawa.
7. Ewentualni Podwykonawcy umowy podstawowej lub dalsi Podwykonawcy wiimi zostad zobowi^ani przez

Wykonawc? do przestrzegania zobowiqzan wynikajqcych z niniejszej umowy.

1.

§3

Zobowiqzania okre^lone w §2 nie majq zastosowania do Informacji Poufiiych, ktdrych ujawnienie wymagane jest
od Wykonawcy na mocy obowiqzuj^cych przepisdw prawa.

2. Jei:eli Wykonawca zostanie zobowi^zany na mocy prawa lub wezwania sqdu b^dz innych uprawnionych organdw
do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufiiych, niezwlocznie zawiadomi na pismie Zamawiajqcego przed
dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowigzany na mocy obowiqzujqcych przepisdw prawa, wezwania s^du lub innych uprawnionych
organdw, do ujawnienia Informacji Poufiiych, b?dzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufiiej wyl^cznie
w zakresie wymaganym prawem oraz zobowi^zany do podj?cia wszelkich uzasadnionych ̂ rodkow majqcych na
celu upewnienie si?, ±e Informacje Poufiie s^ traktowane jako poufhe.

P
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§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialno^6 za przestrzeganie postanowien niniejszej umowy przez swoich pracownikdw
h^d± iiine osoby, ktdre b?dq zaangaiowane w proces realizacji umowy.podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym
takte za podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiqzywania umowy. podstawowej, ztym ie zobowiqzanie do
zachowania tajemnicy i poufho^ci Infonnacji Pou&ych i odpowiedzialno^d z tego tytulu, pozostaj^ w mocy talcze po
wyga^ni^ciu niniejszej umowy oraz umowy podstawowej, nie wyiqczajqc okresu gwarancji i r^kojmi za wady
przedmiotu umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i wyra^a zgod? na to, ie nie b?dzie uprawniony do nabycia zadnych praw do Informacji
Pou&ych przekazanych przez Zamawiaj^cegp lub od niego uzyskanych.

§7

1. Strony poddaj^ pod rozstrzygni^cie spordw powstaiych na gruncie niniejszej umowy, wia^ciwemu miejscowo ze
wzgl?du na siedzib? Zamawiajqcego (Katowice) sqdowi powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii.nieuregulowanych w niniejszej'umowie znajduj^ zastosowanie w szczegdlno^ci przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne obowiqzuj^ce przepisy prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewa^noSci.

§9

Zatqcznikiera do niniejszej umowy jest O^wiadczenie o zobowiqzaniu do zachowania pou&o^ci, ktdre stanowi jej
mtegrabq

§10

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

ZAMAWIAJi^CY WYKONAWCA

mgr Tei

Wojcik

bwska

KIEROWNIK
¥

Dzi^ Inwestyoji i

letio w Kiitowicach
6l^skiego Oddziahj Wojcw6dz^g0i!(to

NerodSvegoFunduszuZdrowiawr-'— ' ...

hSBfin .z4 Katarzyna Klis
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Zatacznik do Umowv o zachowaniu Doufno^ci w NFZ - wzbr O^wiadczenia

(imi? i nazwisko)

(nrPESEL)

Q^WIADCZENIE

0 zobowi^zaniu do zachowania poufnoSci

Ja ni^:ej podpisany, reprezentuj^c w dniu Wykonawc^ podczas realizacji umowy na

nastqpi wskazanie odpowiednio do pakietu/, z uwagi na udost^pnianie Informacji
Poufiiych, zobowi^je si^ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizacji umowy
podstawowej w przedmiocie jak wyiej, niezaleznie od formy, w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufiiych uzyskanych podczas realizacji umowy podstawowej, o ktbrej mowa
w pkt 1, wyl^cznie w celu realizacji umowy.

Wyraizam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oSwiadczeniu przez Narodowy

Fundusz Zdrowia na potrzeby zwi^zane z realizacji umowy.

Miejscowosd, data Czytelny podpis

ona 4 z 4
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KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZy^CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W ZWI^ZKU Z ZAWARGIEM UMOWY

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r, w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdine rozporzqdzenie o ochronie danych - RODO),
podajemy nast^pujqce informacje:
• ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzib^ w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
z kt6r>Tn mog^ si^ Pahstwo kontaktowad w nast?pujqcy spos6b:
■ listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
■ za pomocq platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP

■ e-mailem: sekretariat.gDf@nfz.gov.pl

•  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Prezes NFZ wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Pahstwem w sprawach dotycz^cych
przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw zwi^zanych z przetwarzaniem danych z ktdrym mogq si?
Pahstwo kontaktowad w nast?pujacy spos6b:
■ listownie na adres siedziby administratora: j.w.
■ za pomoc^ platformy ePUAP: j.w.

■ e-mailem: iod@nfz.gov.nl

•  CEL IPODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?da na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji zawartej
umowy.

Podstawq prawnq przetwarzania Pahstwa danych jest w szczeg61no5ci:
■ Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit b) i c);
■ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
■ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ̂wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ̂ rodkdw publicznych;
■ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
■ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 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

Odbiorc^ Pahstwa danych osobowych mog^ byd osoby lub podmioty posiadaj^ce upowa^nienie do po^skiwania
danych osobowych na postawie przepishw prawa powszechnie obowiqzuj^cego (w tym na podstawie ustawy z dnia 6
wrze^nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze ̂ rodkdw publicznych). Dane osobowe mog^ zostad przekazane podmiotom, z ktdrymi
administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pahstwa dane osobowe
mog^ byd rdwniei: przekazywane do pahstwa trzeciego na podstawie obowiqzuj^cych przepisdw prawa powszechnie
obowi^zujqcego.

•  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pahstwa dane osobowe b?dq przechowywane przez okres niezb?dny na potrzeby realizacji ustawowych zadah
Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeh oraz zadah wynikajgcych z ustaw szczegdlnych, w tym ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
•  PRAWA OSOB, KT6rYCH DANE DOTYCZ^
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przyshiguje prawo do;
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■ dost^pu do tre^ci swoich danych osobowych;

■ sprostowania danych osobowych;

■ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

■ wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w z^dah zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporz^dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne rozporzqdzenie o ochronie
danych).

•  INFORMACJA O WVMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pahstwa danych osobowych jest dobrowolne, ale moze wynikad z przepisdw prawa powszechnie
obowi^zuj^cego, a ich nie podanie uniemozliwi zawarcie i realizacj? umowy.
•  INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ

PROFILOWANIA

Pahstwa dane nie poshiz^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak r6wnie5: profilowania.

mgr Ter\

xJ ona 2 z 3



Nrzam6wienia: 14/pn/2020
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(imi^ i ncmvisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWIADCZENIE

0 zobowi^zaniu dp zachowania poufnosci
dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej. podpisany, reprezentuj^cy Wykonawc? podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego O W OTZ w Katowicach, z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnychj zobowi^zuje
si? do;
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufhych uzyskanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej jest /to nastqpi wskazanie odpowiednio do pakietu/
w okresie realizacji zamowienia, a takze po wygasni?ciu lub rozwi^zaniu umowy, niezaleznie od formy,
w jakiej zostaly mi przekazane;

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

miejscowosc, data czytelity podpis

mgr Teresa Uzdowska
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oraz podzielona ptatnosc - pakiet I

L Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:
* w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie. prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego obowigzku podatkowego zgodnie

z przepisami o pbdatku od towarow i usiug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawlaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i usiug. W zwi^zku z niniejszym wskazuj^

ponizej:

a) nazw^ (rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa/swiadczenie b^dzie prowadzic

do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami
p podatku od towarow i ustug;

b) wartosc towaru/ustugi, o ktorym mowa pod lit.a, bez kwoty podatku VAT, tj. cena

netto:

II. Informuj^, Iz zaptata winna zostac dokonana:
w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) bez zastosowania** mechanizmu podzielonej platnosci,

2) z zastosowariiem** mechanizmu podzielonej ptatnosci,

- CO odnosi si^ do nast^pujqcych towarow lub usiug;

(Wykonawca moze sporz^dzic stosowny zat^cznik zawieraj^cy wykaz towarow lub ustug)
Zob. zatqcznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Imi? i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis

wgr

i

feresa U^dowska



Nr zamowienia: 14/pn/2020 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.Sa pzp

oraz podzielona ptatnosc - pakiet II

I- Informuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:
* w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzr do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i usiug.

2) prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego obowiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwiqzku z niniejszym wskazuj^

ponizej:

a) nazw§ (rodzaj) towaru/ustugi, ktorego dostawa/swiadczenle b^dzie prowadzic

do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami

0 podatku od towarow i usiug:

b) wartosc towaru/usiugi, o ktorym mowa pod iit.a, bez kwoty podatku VAT, tj. cena

netto:

II. Informuj^, iz zaptata winna zostac dokonana;
w zaieznosci od sytuacji nalezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) -bez zastosowania** mechanizmu podzieionej ptatnosci,

2) z zastosowanlem** mechariizmu podzieionej ptatnosci,

- CO odnosi si^ do nast^pujgcych towarow lub ustug:

**

(Wykonawca moze sporzqdzic stosowny zat^cznik zawieraj^cy wykaz towarow iub ustug)

Zob. zatqcznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towarow i ustug.

Imi^ I nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis .V.

mgr Ter^a



Nr zamowienia; 14/pn/2020 wzor oswiadczenia - „zam6wienie zastrzezone"
- pakiet I

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze jestesmy podmiotem, o ktorym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatrudniaj^cym
osoby niepelnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabiKtacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych oraz, ze spelnitoy warunek okreslony
w oparciu o art. 22 ust. 2a pzp, tj. minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia przez nas osob

niepelnosprawnych w rozumieniu ww. ustawy z dnia 27.08.1997 r. jest nie mniejszy niz 30% osob
przez nas zatrudnionych. Zobowi^zujemy si^ takze do zachowania spelniania ww. warunkow

w sposob ci^ly w calym okresie realizacji umowy, a nie tylko na etapie post^powania o udzielenie

zamowienia.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

UWAGA

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia ww. oswiadczenie
sktada osobno kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia.

mgr Ten



Nr zamowienia: 14/pn/2020 wzor oswiadczenia - „zam6wienie zastrzezone''
- pakiet IZ

O^WIADCZENIE

Oswiadczamy, ze jestesmy podmiotem, o ktorjrm mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp zatrudniaj^cym
osoby niepelnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabiHtacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych oraz, ze spelniamy warunek okre£ony
w oparciu o art 22 ust. 2a pzp, tj. niinirnalny procentowy wskaznik zatrudnienia przez nas osob
niepelnosprawnych w rozumieniu ww, ustawy z dnia 27.08.1997 r. jest nie mniejszy niz 30% osob
przez nas zatrudnionych. Zobowi^.zujemy si^ takze do zachowania spelniania ww. warunkow
w sposob ci^ly w calym okresie realizacji umowy, a nie tylko na etapie post^powania o udzielenie
zamowienia.

Imi^ i nazwisko upehiomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

UWAGA

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia ww. oswiadczenie
sklada osobno kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si? o udzielenie zamowienia.

OWSl<3
mar Tere



Jednplity purop^ski dokument
zamowienia (ESPD)

CzQsc I: Informacje dotycz^ce postQpowania o udzielenie
zamowienia oraz instytucji zamawiaj^cej lub podmiotu
zamawiajqcego

lhfprmacje;na .temat publikacj

Numer ogtQszenia w Dz.U. S:

Krajowy dziennik urzpdowy

W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania si^ o zamowienie nie zostato

opublikowane w Dzienniku Urz^dowym Unii Europejskiej bqdz gdy jego publikacja

w Dzienniku Urz^dowym nie jest wymagana, wowczas instytucja zamawiaj^ca

lub podmiot zamawiaj^cy musi podac informacje umozliwiajqce jednoznaczne

zidentyfikowanie postQpowania o udzielenie zamowienia (np. adres publikacyjny

na poziomie krajowym).

ozsajfTipsc^zam^^

dficjalna nazwa:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewddzki

Panstwo:

Polska

Rodzaj procedury

Nie okreslono

Tytut:

UStUGA SPRZATANIA.W OBIEKTACH SLASKIEGO ODDZIAtU WOjEWODZKIEGO

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA - PAKIET I

Krotki opis;

Pfzedmiotem zamdwienia jest swiadczenie usfugi sprzqtania w obiektach

Slqskjego Oddzlatu Wojewddzklego Narodowego Funduszu Zdrowia z podziatem

na dwie cz^sci (pakiety) z dopuszczeniem sktadania ofert cz^sciowych. Niniejszy

dokument jEDZ dotyczy pakietu I. Pakiet I: ustuga sprzqtania obiektu Sl^skiego
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OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zgodnie z wymogami okreslonymi
w SIWZ, w tym zgodnie z formularzenn opis przedmlotu zamowienia pakiet
I oraz wzorem umowy zat^czonym do SIWZ. Sprz^tanie winno odbywac sIq
od poniedziatku do piqtku w godzinach od 16.00 do 7.00 (po opuszczeniu
pomleszczen przez pracownikow Zamawiajqcego), za wyj^tkiem pomieszczeh
szczegolnych [zostan^ wskazane przez Zamawiaj^cego przed zawarciem umowy],
w ktorych ustuga sprzqtania winna bye wykonywana wyt^cznie podczas obecnosci

pracownikow Zamawiaj^cego, tj. od poniedziatku do pi^tku w godzinach od 8.00
do IS.OO.Zamowienie zastrzezone art. 22 ust.2 pkt 1 pzp oraz art. 22 ust. 2a pzp
- dotyczy zarowno pakietu i, jak i pakietu ii. Zgodnie z art. 22 ust.2 pkt 1 pzp,
Zamawiajqcy zastrzega, ze o udzieienie zamdwienia mog^ ubiegac si^ wytqcznie
zaktady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, ktdrych dziatalnosc, lub dziatainosc

ich wyodrqbnionych organizacyjnie jednostek, ktdre bqdq reaiizowaty zamdwienie,
obejmuje spoteczn^ i zawodowq integracj^ osdb b^dqcych cztonkami grup
spotecznie marginaiizowanych, tj. osdb niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy
z dnia 27.08.1997 r. o rehabiiitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu

osdb niepetnosprawnych. Na podstawie art. 22 ust.2a pzp, Zamawiaj^cy okresia
minimainy procentowy wskaznik zatrudnienia osdb niepetnosprawnych jako
nie mniejszy niz 30% osdb zatrudnionych przez zaktad pracy chronionej lub
wykonawcQ albo jego jednostki, o ktdrych mowa w art. 22 ust.2 pzp. Wykonawca
winien zatem bye podmiotem, o ktdrym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp

zatrudniajqcym osoby niepetnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r.
0 rehabiiitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osdb niepetnosprawnych
oraz spetniac warunek okreslony w oparciu o art. 22 ust. 2a pzp, tj. minimainy
procentowy wskaznik zatrudnienia przez WykonawcQ osdb niepetnosprawnych
w rozumieniu ww. ustawy z dnia 27.08.1997 r. winien bye nie mniejszy niz

30% osdb zatrudnionych przez Wykonawcy. W ceiu wykazania spetnienia ww.
warunku, Wykonawca sktada stosowne oswiadczenie - wzdr oswiadczenia -

„zamdwienie zastrzezone" na dany pakiet, stanowi zat^cznik do SIWZ. Uwaga! W
przypadku Wykonawcdw wspdinie ubiegajqcych si^ o udzieienie zamdwienia ww.

oswiadczenie sktada osobno kazdy z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cych si^ o
udzieienie zamdwienia. Wykonawca, z ktdrym zostanie zawarta umowa na dany
pakiet, zobowiqzany b^dzie do zachowania spetniania ww. warunkdw w sposdb
ciqgty w catym okresie realizacji umowy, a nie tyiko na etapie post^powania o
udzieienie zamdwienia. Patrz rdwniez pkt III pkt 1.3 SIWZ oraz pkt III pkt 5 ppkt 5
SIWZ. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ (art. 29 ust.3a pzp) -
okresia SIWZ.

/  ] -2-
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Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj^ zamawiajqcg lub

podmiot zamawiajqcy.(jezeli dotyczy);

14/pn/2020

CzQsc II: Informacje dotyczqce wykonawcy

^:;lnfprni3cje."na temat.wykopawcy

Nazwa:

Ulica i humer:

Kod pocztowy:

Miejscowosc:

Pahstwo:

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy):

E-mail:

Telefon:

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktow:

Numer VAT (jezeli dotyczy):

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, proszQ podac inny krajowy numer
Identyflkacyjny, jezeli jest wymagany I ma zastpsowanle.

Czy wykonawca jest mikroprzedsi^biorstwem b^dz matym lub srednim

przedsl^blorstwem?

OTak

O Nie

Jedynle w przypadku, gdy zamowlenle jest zastrzezone: Czy wykonawca
jest zaktadem pracy chronlohej, „przedslQblorstwem spotecznym" lub

d
D
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czy b^dzie realizowat zamowienie w ramach programow zatrudnienia

chronionego?

OTak

O Nie

Jaki jest odpowiedni odsetek pracownikow niepetnosprawnych lub

defaworyzowanych?

Jezeli jest to wymagane, prosz^ okreslic, do ktorej kategorii lub ktorych
kategorii pracowiiikdw niepetnosprawnych lub defaworyzowanych nalezg

dan! pracownicy.

W stosownych przypadkach, czy wykonawca jest wpisany do urzQdowego
wykazu zatwierdzonych wykonawcow lub posiada rownowazne

zaswiadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wst^pnego)

kwailfikowania)?

OTak

O Nie

• ProszQ udzielic odpowiedzi w pozostatych fragmentach niniejszej sekcji, w
sekcji B oraz (w odpowiednich przypadkach) w sekcji C niniejszej cz^sci,
uzupetnic cz^sc V (w stosownych przypadkach) oraz w kazdym przypadku
wypetnic i podpisac czqsc VI.

a) ProszQ podac odpowiedni numer rejestracyjny iub numer
zaswiadczenia, jezeii dotyczy:

b) jezeii poswiadczenie wpisu do wykazu iub wydania zaswiadczenia jest
dost^pne w formie eiektronicznej, proszQ podac:

c) ProszQ podac dane referencyjne stanowigce podstaw^ wpisu do
wykazu |ub wydania zaswiadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
kiasyfikacjQ nadan^ w urzQdowym wykazie:

d) Czy wpis do wykazu iub wydane zaswiadczenie obejmujg wszystkie
wymagane kryteria kwaiifikacji?

OTak

O Nie

-4-
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• ProszQ dodatkowo uzupetnic brakuj^ce informacje w cz^sci IV w sekcjach A,
B, C iub D, w zaieznosci od przypadku, WYtACZNIE jezeli jest to wymagane w

danym ogtoszeniu Iub dokumentach zamowienia

e) Czy wykonawca b^dzie w stanie przedstawic zaswiadczenie odnosz^ce
siQ do ptatnosci sktadek na ubezpieczenie spoteczne i ppdatkow Iub

przedstawic informacje, ktore umoziiwig instytucji zamawiajqcej iub
podmiotowi zamawiaj^cemu uzyskanie tego zaswiadczenia bezposrednio
za pomocg bezptatnej krajowej bazy danych w dowoinym pahstwie

cztonkowskim?

OTak

O Nie

Jezeii odnosna dokumentacja jest dostppna w formie eiektronicznej,
proszp wskazac:

Czy wykonawca bierze udziaf w postppowaniu o udzieienie zamowienia

wspoinie z innymi wykonawcami?

OTak

O Nie

• ProszQ dopilnowac, aby pozostali uczestnicy przedstawili odr^bne jednolite
europejskie dokumenty zamowienia.

a) Prpszp wskazac roip wykonawcy w grupie (iider, odpowiedziainy za
okresione zadania itd.):

b) Proszp wskazac pozostaiych wykonawcow biorgcych wspoinie udziat w
postppowaniu o udzieienie zamowienia:

c) W stosownych przypadkach, nazwa grupy bior^cej udziat:

W stosownych przypadkach, wskazanie czpsci zamowienia, w odniesieniu
do ktorej (ktorych) wykonawca zamierza ztozyc ofertp:

-5-



B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1

• W stQsownych przypadkach prosz^ podac imiQ i nazwisko (imiona i nazwiska)

oraz adres(-y) osoby (osob) upowaznionej{-ych) do reprezentowania

wykonawcy na potrzeby niniejszego postQpowania o udzielenie zamowienia:

ImiQ

Nazwisko

Data urodzenia

MIejsce urodzenia

Ulica i numer:

Kod pocztowy:

Miejscowo^c:

Pahstwo:

E-maii;

Telefon:

Stanowisko/Dziataj^cy(-a) jako:

W razie potrzeby proszQ podac szczegotowe informacje dotyczqce

przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):

Czy wykonawca polega na zdolnosci innych podmiotdw w celu

spetnienia kryteriow kwalifikacji okresionych ponizej w cz^^ci IV oraz
(ewentualnych) kryteriow i zasad okresionych ponizej w cz^sci V?
OTak

/I I
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O Nie

ProszQ przedstawic odr^bne formularze ESPD zawieraj^ce informacje

wymagane zgodnie z sekcjami A i B niniejszej czQ^ci oraz czq^ci^ III dia

kazdego z podmiotow, ktorych to dotyczy, nalezycie wypetnione i podpisane
przez dane podmioty.

Nalezy zauwazyc, ze dotyczy to rowniez wszystkich pracownikow technicznych
lub stuzb technicznych, nienalez^cych bezposrednio do przedsi^biorstwa
danego wykonawcy, w szczegolno^ci tych odpowiedzialnych za kontrolQ
jakosci, a w przypadku zamowieh publicznych na roboty budowlane - tych, do
ktorych wykonawca b^dzie mogt sIq zwrocic o wykonanie robbt budowlanych.
O lie ma to znaczenie dIa okreslonych zdolno^ci, na ktorych polega

wykonawca, proszQ dot^czyc - dIa kazdego z podmiotow, ktorych to dotyczy -
informacje wymagane zgodnie z cz^sciami IV i V.

Vtf V kona wca.^n polega

wc6w;7na' Kt61^ch/zd 6l hosd.

• (Sekcja, ktor^ nalezy wypetnic jedynie w przypadku, gdy instytucja
zamawiaj^ca lub podmiot zamawiaj^cy wprost tego zaz^da.)

Czy wykonawca zamierza zlecic osobom trzeclm podwykonawstwo
jakiejkplwiek czpsci zamowienia?

OTak

O Nie

Jezeli tak i o lie jest to wiadome, proszp podac wykaz proponowanych
podwykonawcow:

Jezeli instytucja zamawiaj^ca lub podnniot zarnawiajqcy wyraznie z^da
przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprocz informacji wymaganych w
czQsci I, proszQ przedstawic - dIa kazdego podwykonawcy (kazdej kategorii
podwykonawcow), ktorych to dotyczy - informacje wymagane w niniejszej
czQSci sekcja A i B oraz w czQ^ci 111.

CzQSC III: Podstawy wykluczenia

■  zaftiB^z^rwy
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W art. 57 ust, 1 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nast^pujgce powody

wykluczenia

udziat w organizacji przest^pczej

Czy w stosunku do samego wykonawcy b^dz jakiejkolwiek osoby bQdqcej

cztonkiem organdw administracyjnych, zarz^dzajqcych lub nadzorczych

wykonawcy, lub posiadajqcej w przedsi^biorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostat

prawomocny wyrok za udziat w organizacji przest^pczej, orzeczeniem sprzed

najwyzej pi^ciu iat iub w ktorym okres wykluczenia okreslony bezposrednio w

wyroku nadal obowiqzuje? Zgodnie z definicj^ zawartq w art. 2 decyzji ramowej

Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie zwalczania

przest^pczosci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

ProszQ podad odpowiedz

OTak

O Nie

data wyroku

powdd

kto zostat skazany

O ile zdstata okre^lona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu

wykluczenia.

Czy przedsi^wziQto srodki w ceiu wykazania Panstwa rzeteino^ci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisad

Czy informacje te mogq zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

OTak

O Nie

URL

-8-



kod

Wydajgcy

korupcja

Czy w stosunku do samego wykonawcy b^dz jakiejkolwiek osoby b^dqcej

cztonkiem organow administracyjnych, zarz^dzaj^cych lub nadzorczych

vyykonawcy, lub posiadajqcej w przedsi^biorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne iub kontrolne, wydany zostat

prawomocny wyrok za korupcja, orzeczeniem sprzed najwyzej piqciu iat iub w

ktorym okres wykluczenia okreslony bezposrednio w wyroku nadal obowiqzuje?

Zgodnie z definicj^ zawart^ w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji

urz^dnikow Wspdinot Europejskich i urz^dnikow pahstw cztonkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady

2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwaiczania korupcji w sektorze

prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje

rowniez korupcji zdefiniowanq w prawie krajowym instytucji zamawiaj^cej

(podmiotu zamawiaj^cego) lub wykonawcy.

Prosz^ podac odpowiedz

OTak

O Nie

data wyroku

powod

kto zostat skazany

O ile zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosd okresu

wykluczenia.

Czy przedsi^wzi^to ̂ rodki w celu wykazania Pabstwa rzetelnosci

(„samooczyszczenie")?

O Tak

O Nie

ProszQ je opisac
)

i
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Czy informacje te mog^ zostac bezplatnie uzyskane przez instytucje z bazy

danych panstwa cztonkowskiego UE?

OTak

O Nie

URL

kod

Wydaj^cy

naduzycie finansowe

Czy w stosunku do samego wykonawcy bqdz jakiejkolwiek osoby b^dqcej

cztonkiem organow administracyjnych, zarzadzajacych lub nadzofczych

wykonawcy, lub posiadajacej w przedsiabiorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne iub kontrpine, wydany zostat

prawomocny wyrok za naduzycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyzej

pipciu iat iub w ktbrym okres wykiuczenia okresiony bezposrednio w wyroku

nadai obowiazuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesbw

finansowych Wspoinot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Proszp podac odpowiedz

OTak

O Nie

data wyroku

powbd

kto zostat skazany

O ile zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu

wykiuczenia.

Czy przedsi^wzipto ̂ rodki w ceiu wykazania Panstwa rzeteinosci

(„samooczyszczenie")?

OTak
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O Nie

ProszQ je opisac

Czy informacje te mogq zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy

danych panstwa cztonkowskiego UE?

OTak

O Nie

URL

kod

Wydajqcy

przestQpstwa terrorystyczne lub przestQpstwa zwigzane z dziatalnosci^

terrorystyczng

Czy w stosunku do samego wykonawcy b^dz jakiejkolwiek osoby bqdacej

cztonkiem organow administracyjnych, zarzadzajacych lub nadzorczych

wykonawcy, lub posiadajacej w przedsiabiorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostat

prawomocny wyrok za przestapstwa terrorystyczne iub przestapstwa zwiazane

z dziatainoscia terrorystyczna, orzeczeniem sprzed najwyzej piQCiu iat iub w

ktorym okres wykiuczenia okresiony bezposrednio w wyroku nadai obowiazuje?

Zgodnie z definicja zawarta w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca

2002 r. w sprawie zwaiczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta

podstawa wykiuczenia obejmuje rowniez podzeganie do popetnienia przestapstwa,

pomocnictwo, wspotsprawstwo iub usitowanie popetnienia przestapstwa, o ktorych

to czynach mowa w art. 4 tejze decyzji ramowej.

Prosza podac odpowiedz

OTak

O Nie

data wyroku

powod

kto zostat skazany
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O ile zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu

wykluczenia.

Czy przedsi^wziQto srodki w celu wykazania Panstwa rzetelnosci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy informacje te mogq zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy

danych panstwa cztonkowskiego UE?

OTak

O Nie

URL

kod

Wydaj^cy

pranie pieni^dzy lub finansowanie terroryzmu

Czy w stosunku do samego wykonawcy bqdz jakiejkolwiek osoby b^dqcej

cztonkiem organow administracyjnych, zarz^dzaj^cych lub nadzorczych

wykonawcy, lub posiadaj^cej w przedsiQbiorstwie wykonawcy uprawnienia

do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostat

prawomocny wyrok za pranie pieni^dzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem

sprzed najwyzej pi^ciu lat lub w ktbrym okres wykluczenia okreslony bezposrednio

w wyroku nadal obowi^zuje? Zgodnie z definicjq zawart^ w art. 1 dyrektywy

2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

w sprawie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania

pieniqdzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

data wyroku
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powod

kto zostat ska zany

O ile zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu

wykiuczenia.

Czy przedsiqwziQto srodki w celu wykazania Panstwa rzetelnosci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy informacje te mog^ zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy

danych panstwa cztonkowskiego UE?

OTak

O Nie

URL

kod

Wydaj^cy

praca dzieci i inne formy handlu ludzmi

Czy w stosunku do samego wykonawcy b^dz jakiejkolwiek osoby b^d^cej

cztonkiem organow administracyjnych, zarz^dzaj^cych lub nadzorczych

wykonawcy, lub posiadaj^cej w przedsi^biorstwie wykonawcy uprawnlenia

do reprezentowania, uprawnlenia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostat

prawomocny wyrok za pracQ dzlecl I Inne formy handlu ludzmi, orzeczenlem

sprzed najwyzej pl^clu lat lub w ktorym okres wykiuczenia okre^lony bezposrednio

w wyroku nadal obowl^zuje? Zgodnle z deflnlcj^ zawartq w art. 2 dyrektywy

Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwletnia 2011 r. w sprawie

zapoblegania handlowl ludzmi I zwalczania tego procederu oraz ochrony oflar,

zast^pujqcej decyzj^ ramow^ Rady 2002/629/WSISW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s.

1).
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ProszQ podac odpowiedz

O Ta k

O Nie

data wyroku

powpd

kto zostat skazany

O ile zostata okreslona bezppsrednio w wyroku - dtugosc okresu

wykluczenia.

Czy przedsi^wzi^to srodki w celu wykazania Panstwa rzetelnosci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

Proszp je opisac

Czy informacje te mog^ zbstac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy

danych panstwa cztonkowsklego UE?

OTak

O Nie

URL

kod

Wydajpcy

W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastppiijgce powody

wykluczenia

ptatnosc podatkow
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' Czy wykonawca dopuscit si^ naruszenia swoich obowi^zkow dotycz^cych

ptatnosci podatkow, zardwno w panstwie, w ktorym ma siedzib^, jak i w panstwie
cztonkowskim instytucji zamawiajqcej lub podmiotu zamawiajqcego, jezeli jest ono
inne niz panstwo siedziby?

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

panstwo lub panstwo cztonkowskie, ktorego to dotyczy

kwota, ktorej to dotyczy

Czy to naruszenie obowi^zkow zostato ustalone za pomoc^ srodkow innych niz
decyzja s^dowa lub administracyjna?

OTak

O Nie

Jezeii naruszenie obowi^zkow zostato ustaione w trybie decyzji sqdowej iub
administracyjnej, czy decyzja ta byta ostateczna i wiqzqca?
OTak

O Nie

ProszQ podac datQ wyroku lub decyzji

W przypadku wyroku, o Me zostata w nim bezposrednio okreslona,
dtugosc okresu wykluczenia:

Prosze opisac, jakie srodki zostaty wykorzystane

Czy wykonawca spetnit swoje obowiqzki, dokonuj^c ptatnosci naleznych podatkow
lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne, iub tez zawieraj^c wi^z^ce porozumienia
w celu sptaty tych naieznosci, obejmujqce w stosownych przypadkach naroste
odsetki iub grzywny?

OTak

O Nie

Prosze Je opisac
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Czy informacje te mogq zostac bezptatnie uzyskane przez.instytucje z bazy

danych panstwa cztonkowskiego UE?

p Tak

O Nie

URL

kod

Wydaj^cy

ptatnosc sktadek na ubezpieczenie spoteczne

Czy wykonawca dopuscit siQ naruszenia swoich obowi^zkow dotycz^cych

ptatnosci sktadek pa ubezpieczenie spoteczne, zarowno w panstwie, w ktorym

ma siedzib^, jak.i w panstwie cztonkowskim instytucji zamawiajqcej lub podmiotu
zamawiaj^cego, jezeli jest one inne niz panstwo siedziby?

ProszQ podac odpbwiedz

OTak

O Nie

panstwo lub panstwo cztonkowskie, ktorego to dotyczy

kyvota, ktorej to dotyczy

Czy to namszenie obowi.^zkdw zostato ustaione za pomocq srpdkdw innycti niz
decyzja sqdowa iub administracyjna?

OTak

O Nie

Jezeli namszenie obowiqzkdw zostato ustaione w trybie decyzji s^dowej lub
administracyjnej, czy decyzja ta byta ostateczna i wi^z^ca?
OTak

O Nie

ProszQ podac datQ wyroku lub decyzji

W przypadku wyroku, o ile zostata w nim bezposrednio okreslona,
dtugosd okresu wykluczenia:

ProszQ opisac, Jajcie srodkl zostaty wykorzystane
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Czy wykqnawca spetnit swoje obowiqzki, dokonujqc ptafno^ci naleznyeh podatkow

lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne, lub tez,zawierajqc wiqzqce porozumienia
w celu sptaty tych naleznosci, ob'ejitiujqce w stosownych przypadkach naros+e

odsetki lub grzywny?

OTak

O Nie '

ProszQ je opisac

Czy informacje te mog^ zostac bezpl^atnie uzyskane przez Instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?
OTak

O Nie

URL

kod

Wydaj^cy

W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/yE okreslonp nastppuj^ce powody
wykluczenia

naruszenie obowigzkow w dziedzinie prawa ochrony srodpwiska
Czy wykonawca. wedie wtasnej wiedzy, naruszyt svypje obowiazki w dziedzinie
prawa ochrony srodowiska? 0 ktorych mowa, do celow niniejszego zam6wienia,,w
prawie krajowym, w stosownym pgtoszeniu lub w dokumentach zamowiepia bpdz
w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Proszp podac odpowiedz

OTak

O Nie "

Proszp je opisac

Czy przedsipwzipto srPdki w ceiu vi/ykazania Panstwa rzeteinosci

{„sarriooGzyszczenie").?
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OTak

O Nie

ProszQ je opisac

naruszenie obowigzkow w dziedzinie prawa socjalnego
Czy wykonawca, wedle wtasnej wiedzy, namszyt swoje obowiqzki w dziedzinie

prawa socjalnego? 0 ktorych mowa, do celow niniejszego zamdwienia, w prawie
krajowym, w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zamdwienia b^dz w art.
18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Prosz^ podac odpowiedz

O Tak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy.przedsiQwziQto srodki w celu wykazania Ranstwa rzeteinosci

(„sarnooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

naruszetiie obowiqzkow w dziedzinie prawa pracy
Czy wykonawca, wedle wtasnej wiedzy, naruszyi swoje obowi^zki w dziedzinie
prawa pracy? 0 ktdrych mowa, do ceidw niniejszego zamdwienia, w prawie
krajowym,'w stosownym ogtoszeniu iub w dokumentach zamdwienia b^dz w art.
18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy przedsiQwziqto srodki w ceiu wykazania Pahstwa rzeteinosci
(„sa m 00 czyszcze nie")?

OTak

O Nie

PrpszQ je opisac
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porozumienia z innymi wykonawcami majgce na celu zaktpcenie

konkurencji

Czy wykonawca zawartz innymi wykonawcami porozumienia majqce na celu

zaktocenie konkurencji?

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy przedsiQwzi^to srodki w ceiu wykazania Panstwa rzeteino^ci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

bezposrednie lub po^rednle zaangazowanie w przygotowanie
przedmlotowego post^powania o udzielenie zamowlenia

Czy wykonawca iub przedsiQbiorstwo zwi^zane z wykonawc^ doradzat(-
o) instytucji zamawiajqcej iub podmiotowi zamawiajqcemu bqdz byt(-o) w
inny sposob zaangazowany(-e) w przygotowanie post^powania o udzielenie
zamowlenia?

ProszQ podad odpowiedi

OTak

O Nie

ProszQ Je opisac

winien wprowadzenia w btgd, zatajenia informacji lub niemoznosci
przedstawienia wymaganych dokumentow iub uzyskania poufnych
informacji na temat przedmlotowego post^powania
Czy wykonawca znaiazt si^ w jednej z ponizszych sytuacji:
a) byt winny powaznego wprowadzenia w btqd przy dostarczaniu informacji
wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia iub do weryfikacji
spetnienia kryteriow kwaiifikacji;
b) zatait te informacje;

c) nie byf w stanie niezwtocznie przedstawic dokumentdw potwierdzaj^cych
wymaganych przez instytucji zamawiajqcq iub podmiot zamawiajqcy; oraz
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d) przedsiQwzi^t kroki, aby w bezprawny sposob wptynqc na proces-podejmowania

decyzji przez instytucj^ zamawiajqcq lub podmiot zamawiaj^cy, ppzyskac

informaGje poufne, ktdre mogq dac mu nienaleinq przewagp w post^powaniu

o.udzielenie zamowienia, lub wskutek zaniedbania przedstawic wprowadzaj^ce

w btqd informacje, ktore mogq miec.istotny wptyw na decyzje w sprawie

wykluczenia, kwalifikacji lub udzieienla zamowienia?

Proszp podac odpowiedz

OTak

ONie

Czy majg zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyti^cznie
krajowym okreslone w stosownym pgtoszenju lub w dokumentach
zamowienia?

Podstawy wykluczenia o charakterze wytqcznie krajowym
Inne podstawy wykluczenia, ktdre mog^ bye przewidziane w przepisach krajowych
panstwa cztonkowskiego instytucji zamawiajqcej lub podmiotu zamawiajqcego.
Czy maj^ zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wytqcznie krajowym
okreslone w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zamowienia?

Proszp podac odpowiedz

OTak

0 Nie

Proszp Je opisac

Czy infornnacje te mogq zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?
O Tak

O Nie

URL

kod

Wydaj^cy
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CzQsc IV: Kryteria kwalifikacjl

a:s8gpJneios,wi9dczenie4otyf.z3^3^S2^^
W odniesieniu do kryteriow kwalifikacjl wykohawca oswiodcza, ze

Spetnia wszystkie wymagane kryteria kwaiifikacji.

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

Zakohcz

J®£99famczaijie1liczby|kwjalif
Wykonawca oswiadcza, ze:

W nastQpujgcy sposob spetnia obiektywne I niedyskryminacyjne kryteria

iub zasady, ktore majq bye stosowane w celu ograniczenia iiczby

kandydatow:

W przypadku gdy wymagane okreslone zaswiadczenia iub inne

rodzaje dowodow w formie dokumentpw, proszQ wskazac dia kazdego

z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:

Jezeli niektore z tych zaswiadczen Iub rodzajow dowodow w formie dokumentow

sq dost^pne w postaci eiektronicznej, prosz^ wskazac dia kazdego z nich:

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

ProszQ Je opisac

Czy infornnacje te mog^ zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy

danych pahstwa cztonkowskiego UE?
OTak

O Nie

URL

kod

Wydajj^cy
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Oz^sc#!; ps.wiadGzenia;koncowe

Wykonawca ofig'alnie oswiadcza, ze informacje podane poWyzej w czqseiach M-
V  doktadne i prawidtowe praz ze zostaty przedstawipne z petn^ swiadompscip
konsekwencji powaznego wprowadzenia w bf^d.

Wykonawca oficjalnie oswiadcza, ze jesfw stanie,.na z^danie i bez zwtdki,

przedstawic zaswiadczeiiia i inne rodzaje dpwoddw w formie dokumentow, z
wyjptkiem przypadkdw, w ktorych:

a) instytucja zamawiaj^ca lub podmiot zamawi.ajqcy ma moziiwo^c uzyskania

odpowiednich dokumentow pPtwierdzaj^cych bezposrednio za pompc^

bezptatnej krajowej bazy danych w dowolnym panstwie cztonkowskim

(pod warunkiem ze wykonawca przekazat niezbpdne informacje (adres

internetowy, dane wydaj^cego urzpdu iub organu, doktadne dane referencyjne

dokumentacji) umoziiwiajqce instytucji zamawiaj^cej lub podmiotowi

zamawiajpcemu tp czynno^c; w razie potrzeby musi temu towarzyszyc

odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dpstppu), iub

b) najpozniej od dnia 18 pazdziernika 2018 r. (w zalezno^ci od wdrozenia

w danym kraju artykutu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE),
instytucja zamawiajpca lub ppdmiot zamawiajpcy juz posiada odpowiednip

dokumentacjp.

Wykonawca oficjalnie wyraza zgodp na to, aby instytucja zamawiajpca

iub podmiot zamawiajpcy okreslone w czpsci 1 uzyskat(-a)(-o) dostpp do

dokumentovy potwierdzajpcych informacje, ktpre zostaty przedstawione w
czpsci III i IV niniejszegp jednoiitego europejskiego dokumentu zamowienia na

potrzeby postppowanie o udzielenie zamowienia okreslonego w czpsci I.

Data, miejscovyosd oraz - jezeii jest,to wymagane iub kpnleczne - podpis(-y):

data

Miejsce

Podpis

-22-



Jednplity Qur^(^(|jski dokument
zamowienia

CzQsc I: Informacje dotycz^ce postQpowania o udzielenie
zamowienia oraz instytucji zamawiajgcej lub podmiotu
zamawiaj^cego

Infciirft^^ nasfSiTi^pUbllka^ji/
Numer ogtoszenia w Dz.U. S:

Krajowy dziennik urzpdowy

W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania si^ o zamowienie nie zostato

opublikowane w Dzienniku Urz^dowym Unii Europejskiej b^dz gdy jego publikacja
w Dzienniku Urz^dowym nie jest wymagana, wowczas instytucja zamawiajqca '
iub podmiot zamawiajqcy musi podac informacje umozliwiaj^ce jednoznaczne
zidentyfikowanie postQpowania o udzielenie zamowienia (np. adres pubiikacyjny
na poziomie krajowym).

ozsatTiosc!zamawiajac^doiwiajacaqp;r^^%:fe^^

Oficjalna nazwa;

Narodowy Fundusz Zdrowia Si^ski Oddziat Wojewddzki

Pahstwo:

Poiska

zamowienia ,

Rodzaj procedury

Nie okre^iono

Tytut:

UStUGA SPRZATANIA W OBIEKTACH SLASKIEGO ODDZIAtU WOJEWODZKIEGO

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWiA - PAKIET 1!

Krotki opis:

Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie usfugi sprzqtania w obiektach

Slqskiego Oddziatu Wojewddzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z podziatem
na dwie czQsci (pakiety) z dopuszczeniem sktadania ofert czQ^ciowych. Niniejszy
dokument JEDZ dotyczy pakietu II. Pakiet II; ustuga sprzqtania obiektow Delegatur
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i Punktow Obstugi Klientow Sl^skiego OW NFZ:- sprzqtanie Delegatur- od
poniedzia+ku do piqtku w godz. 7.00 do godz. 19.00;- sprz^tanie Punktow Obstugi
Kiientdw - od poniedziatku do piqtku w godz. 8.00 do godz. 16.00. »Realizacja
zamowienia w kazdym z pakietow b^dzie przebiegata na warunkacti okreslonych
we wzorze umowy (pakiet l/pakiet II). Wzor umowy (pakiet i/pakiet I!) okre^ia

zasady ewentualnej zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty na
dany pakiet, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy. »S|WZ, w tym
formuiarze opis przedmiotu zamowienia oraz wz6r umowy, zawiera standardy
jakosciowe, o ktdrych mowa w art.91 ust.2a pzp. Zamowienie zastrzezone
art. 22 ust.2 pkt 1 pzp oraz art 22 ust. 2a pzp - dotyczy zarowno pakietu I,
jak i pakietu 11. Zgodnie z art. 22 ust.2 pkt 1 pzp, Zamawiajqcy zastrzega, ze o
udzieienie zamdwienia mogq ubiegac si^ wytqcznie zaktady pracy chronionej
oraz inni wykonawcy, ktorych dziatainosc, iub dziatainosc ich wyodr^bnionych

organizacyjnie jednostek, ktdre b^dq reaiizowaty zamowienie, obejmuje
spotecznq i zawodow^ integracj^ osob b^d^cych cztonkami grup spotecznie
marginaiizowanych, tj. osob niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia
27.08.1997 r. o retiabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob

niepetnosprawnych. Na podstawie art. 22 ust.2a pzp, Zamawiaj^cy okre^la
minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob niepetnosprawnych jako
nie mniejszy niz 30% osob zatrudnionych przez zaktad pracy chronionej Iub
wykonawcy albo jego jednostki, o ktorych mowa w art. 22 ust.2 pzp. Wykonawca
winien zatem byd podmiotem, o ktorym mowa w art. 22 ust.2 pkt 1 pzp
zatrudniaj^cym osoby niepetnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r.
o rehabiiitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych
oraz spetniac warunek okresiony w oparciu o art. 22 ust. 2a pzp, tj. minimalny
procentowy wskaznik zatrudnienia przez Wykonawcq os6b niepetnosprawnych
w rozumieniu ww. ustawy z dnia 27.08.1997 r. winien bye nie mniejszy niz
30% osdb zatrudnionych przez Wykonawcy. W ceiu wykazania spetnienia ww.
warunku, Wykonawca sktada stosowne oswiadczenie - wzdr oswiadczenia -

„zam6wienie zastrzezone" na dany pakiet, stanowi zatqcznik do SIWZ. Uwaga! W
przypadku Wykonawcow wspoinie ubiegaj^cych siq o udzieienie zamdwienia ww.

oswiadczenie sktada osobno kazdy z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cych si^ o
udzieienie zamdwienia. Wykonawca, z ktdrym zostanie zawarta umowa na dany
pakiet, zobowi^zany b^dzie do zachowania spetniania ww. warunkdw w sposdb
ci^gty w catym okresie reaiizacji umowy, a nie tyiko na etapie post^powania o
udzieienie zamdwienia. Patrz rdwniez pkt III pkt 1.3 SIWZ oraz pkt III pkt 5 ppkt 5
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SIWZ.-—Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prac^ (art. 29 ust.Ba pzp) -
okre^la SIWZ.

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj^ zamawiaj^c^ lub
podmiot zamawiajqcy (jezeli dotyczy):
14/pn/2020

CzQsc II: Informacje dotycz^ce wykonawcy

Nazwa:

Ulica i numer:

Kod pocztowy:

Mjejscowosc:

Pahstwo:

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy):

E-mail:

Telefon:

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktow:

Numer VAT (jezeli dotyczy):

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, proszQ podac inny krajowy numer
identyfjkacyjny, jezeii jest wymagany i ma zastosowanie.

Czy wykonawca jest mikroprzedsi^biorstwem b^dz matym lub srednim

przedsi^biorstwem?

O.Tak

O Nie
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Jedynie w przypadku, gdy zamowienie jest zastrzezone: Czy wykonawca
jest zaktadem pracy chronionej, „przedsiQbiorstwem spotecznym" lub

czy b^dzje realizowat zamowienie w ramach programow zatrudnienia

chronionego?

OTak

O Nie

jaki jest odpowiedni odsetek pracownikow niepetnosprawnych iub

defaworyzowanych?

Jezeii jest to wymagane, prosz^ okreslic, do ktorej kategorii iub ktorych

kategorii pracownikdw niepetnosprawnych iub defaworyzowanych naiezq

dani pracownicy.

W stosownych przypadkach, czy wykonawca jest wpisany do urz^dowego

wykazu zatwierdzonych wykonawcow iub posiada rdwnowazne

za^wiadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstQpnego)
kwalifikowania)?

OTak

O Nie

• ProszQ udzielic odpowiedzi w pozostatych fragmentach niniejszej sekcji, w

sekcji B oraz (w odpowiednich przypadkach) w sekcji C niniejszej cz^sci,

uzupetnic czqsc V (w stosownych przypadkach) oraz w kazdym przypadku

wypetnic i podpisac czqsc VI.

a) ProszQ podac odpowiedni numer rejestracyjny Iub numer

zaswiadczenia, jezeii dotyczy:

b) Jezeii poswiadczepie wpisu do wykazu lub wydania zaswiadczenia jest

dost^pne w formie elektronicznej, prosz^ podac:

c) ProszQ podac dane referencyjne stanowigce podstawQ wpisu do

wykazu lub wydania zaswiadczenia oraz, w stosownych przypadkach,

kiasyfikacjQ nadanq w urzQdowym wykazie:

d) Czy wpis do wykazu iub wydane zaswiadczenia obejmujq wszystkie

wymagane kryteria kwaiifikacji?
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OTak

O Nie

• Prosz^ dodatkowo uzupetnic brakuj^ce informacje w cz^^ci IV w sekcjach A,
B, C lub D, w zaieznosci od przypadku, WYt/\CZNiE jezeli jest to wymagane w
danym ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia

e) Czy wykonawca b^dzie w stanie przedstawic zaswiadczenie odnoszgce
siQ do ptatnosci sktadek na ubezpieczenie spoteczne i podatkow lub
przedstawic informacje, ktore umoziiwi^ instytucji zamawiajqcej iub
podmiotowi zamawiaj^cemu uzyskanie tego zaswiadczenia bezposrednio
za pomocg bezptatnej krajowe] bazy danych w dowoinyrn pahstwie

cztonkowskim?

OTak

O Nie

Jezeii odnosna dokumentacja jest dost^pna w formie eiektronicznej,
proszQ wskazac:

Czy wykonawca bierze udziat w postQpowaniu o udzieienie zamowienia

wspoinie z innymi wykonawcami?

OTak

O Nie

• ProszQ dopiinowac, aby pozostaii uczestnicy przedstawili odr^bne jednolite

europejskie dokumenty zamowienia.

a) Proszq wskazac roiQ wykonawcy w grupie (iider, odpowiedziainy za
okresione zadania itd.):

b) ProszQ wskazac pozostafych wykonawcow biorgcych wspoinie udziat w
postQpowaniu o udzieienie zamowienia:

c) W stosownych przypadkach, nazwa grupy bior^cej udziat:

W stosownych przypadkach, wskazanie cz^^ci zamowienia, w odniesieniu

do ktorej (ktorych) wykonawca zamierza ztozyc ofert^:
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B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1

• W stosownych przypadkach prosz^ podac imiq i nazwisko (imiona i nazwiska)
oraz adres(-y) osoby (osob) upowaznionej(-ych) do reprezentowania

wykonawcy na potrzeby niniejszego postQpowania o udzielenie zamowienia:

ImiQ

Nazwisko

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Uiica i numer:

Kod pocztowy:

Miejscowo^c;

Pahstwo:

E-maii:

Teiefon;

Stanowisko/Dziataj^cy(-a) jako:

W razie potrzeby proszQ podac szczegotowe informacje dotycz^ce

przedstawicieistwa (jego form, zakresu, celu itd.):

Gf infbfrhacje tema^
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Czy wykonawca polega na zdolno^ci innych podmiotow w celu

spetnienia kryteriow kwalifikacji okreslonych ponizej w cz^sci IV oraz

(ewentualnych) kryteriow i zasad okreslonych ponizej w cz^sci V?
OTak

O Nie

• Prosz^ przedstawic odr^bne formularze ESPD zawieraj^ce informacje

wymagane zgodnie z sekcjami A i B niniejszej czQsci oraz czQ^ci^ III dia

kazdego z podmiotow, ktorych to dotyczy, nalezycie wypelnione i podpisane
przez dane podmioty.

Nalezy zauwazyc, ze dotyczy to rowniez wszystkich pracownikow technicznych

lub stuzb technicznych, nienalez^cych bezpo^rednio do przedsi^biorstwa

danego wykonawcy, w szczegolnosci tych odpowiedzialnych za kontrol^

jakosci, a w przypadku zamowleh publicznych na roboty budowlane - tych, do

ktorych wykonawca b^dzie mogt sIq zwrocic o wykonanie robot budowlanych.

0 lie ma to znaczenie dIa okreslonych zdolnosci, na ktorych polega

wykonawca, proszq dot^czyc - dIa kazdego z podmiotdw, ktorych to dotyczy -

informacje wymagane zgodnie z czQsciami IV i V.

na ktojweh'fZdoi npsciP :+lrifqjf mairjeydplycz^c^^^ po

wykonawca-niespo egaUi -.fa

•  (Sekcja, ktor^ nalezy wypetnic jedynie w przypadku, gdy instytucja

zamawiajqca lub podmiot zamawiajqcy wprost tego zaz^da.)

Czy wykonawca zamierza ziecic osobom trzecim podwykonawstwo

jakiejkolwiek czpsci zamowienia?

OTak

O Nie

Jezeii tak i o lie jest to wiadome, proszp podac wykaz proponowanych

podwykonawcow:

Jezeii instytucja zamawiajqca lub podmiot zamawiajqcy wyraznie z^da

przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprdcz informacji wymaganych w
czqsci I, proszq przedstawic - dIa kazdego podwykonawcy (kazdej kategorii

podwykonawcow), ktdrych to dotyczy - informacje wymagane w niniejszej
czqsci sekcja A i B oraz w cz^sci III.
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CzQSC III; Podstawy wykluczenia

zwi.qz^pe z wyrpkamj sKa
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastQpujgce powody
wykluczenia

udziat w organizacji przestQpczej
Czy w stosunku do samego wykonawcy bqdz jakiejkolwiek osoby b^d^cej
cztonkiem organdw administracyjnych, zarzqdzajqcych lub nadzorczych
wykonawcy, lub posiadaj^cej w przedsi^biorstwie wykonawcy uprawnienia
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne iub kontroine, wydany zostat
prawomocny wyrok za udzial w organizacji przest^pczej, orzeczeniem sprzed
najwyzej pi^ciu iat iub w ktorym okres wykluczenia okresiony bezposrednio w
wyroku nadai obowi^zuje? Zgodnie z definicjq zawart^ w art. 2 decyzji ramowej
Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie zwaiczania
przestQpczosci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

data wyroku

powod

kto zostat skazany

O ile zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu
wykluczenia.

Czy przedsiQwzlQto ̂ rodki w celu wykazania Panstwa rzetelnosci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisad
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Czy informacje te mog^ zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?
OTak

O Nie

URL

kod

Wydaj^cy

korupcja

Czy w stosunku do samego wykonawcy b^dz jakiejkolwiek osoby b^d^cej
cztonkiem organow administracyjnych, zarz^dzaj^cych lub nadzorczych
wykonawcy, lub posiadajacej w przedsi^biorstwie wykonawcy uprawnienia
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne iub kontroine, wydany zostat

prawomocny wyrok za korupcjq, orzeczeniem sprzed najwyzej piQciu iat iub w

ktorym okres wykiuczenia okre^iony bezposrednio w wyroku nadal obowi^zuje?
Zgodnie z definicja zawartq w art. 3 Konwencji w sprawie zwaiczania korupcji

urzQdnikow Wspoinot Europejskich i urz^dnikow patistw cztonkowskich Unii

Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady

2003/568/WSiSW z dnia 22 iipca 2003 r. w sprawie zwaiczania korupcji w sektorze

prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykiuczenia obejmuje

rbwniez korupcji zdefiniowanq w prawie krajowym instytucji zamawiajqcej
(podmiotu zamawiaj^cego) iub wykonawcy.

Prosz^ podac odpowiedz

OTak

O Nie

data wyroku

powod

kto zostat skazany

O ile zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu

wykiuczenia.
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Czy przedsi^wzi^to srodki w celu wykazania Panstwa rzetelnoici

{„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy informacje te mog^ zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?
OTak

O Nie

URL

kod

Wydaj^cy

naduzycie finansowe

Czy w stosunku do samego wykonayvcy b^dz jakiejkolwiek osoby b^dqcej

cztonklem organow administracyjnych, zarz^dzajqcych lub nadzorczych
wykonawcy, lub posiadajqcej w przedsi^biorstwie wykonawcy uprawnienia
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne iub kontroine, wydany zostat
prawomocny wyrok za naduzycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyzej
piQciu iat iub w ktorym okres wykiuczenia okresiony bezposrednio w wyroku
nadai obowiazuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesow
finansowych Wspdinot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

data wyroku

powdd

kto zostat skazany
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O lie zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu
wykiuczenia.

Czy przedsi^wzi^to srodki w celu wykazania Partstwa rzetelnosci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy informacje te mogq zostac bezp^atnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?
OTak

O Nie

URL

kod

Wydajgcy

przestQpstwa terrorystyczne lub przestQpstwa zwi^zane z dziatalnosciq
terrorystyczng

Czy w stosunku do samego wykonawcy b^dz jakiejkolwiek osoby b^dqcej
cztonkiem organbw administracyjnych, zarz^dzaj^cych lub nadzorczych
wykonawcy, lub posiadaj^cej w przedsi^biorstwie wykonawcy uprawnienia
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany zostat
prawomocny wyrok za przest^pstwa terrorystyczne lub przest^pstwa zwi^zane
z dziatalnosciq terrorystyczne, orzeczeniem sprzed najwyzej pi^ciu lat lub w
ktorym okres wykiuczenia okreslony bezposrednio w wyroku nadal obowiezuje?
Zgodnie z definicje zawarte w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta
podstawa wykiuczenia obejmuje rowniez podzeganie do popetnienia przestQpstwa,
pomocnictwo, wspotsprawstwo lub usitowanie popetnienia przestQpstwa, o ktorych
to czynach mowa w art. 4 tejze decyzji ramowej.

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie
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data wyroku

powod

kto zostat skazany

O Me zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu
wykluczenia.

Czy przedsiewzi^to srodki w celu wykazania Panstwa rzetelno^ci

{„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

Prosze je opisac

Czy informacje te mog^ zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?
O Tak

O Nie

URL

kod

Wydajecy

pranie pieniedzy lub finansowanie terroryzmu

Czy w stosunku do samego wykonawcy b^dz jakiejkolwiek osoby bed^cej

cztonkiem organow administracyjnych, zarz^dzajqcych lub nadzorczych
wykonawcy, lub posiadajqcej w przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia .
do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne iub kontroine, wydany zostat

prawomocny wyrok za pranie pieni^dzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem

sprzed najwyzej pi^ciu iat iub w ktorym okres wykiuczenia okre^lony bezposrednio
w wyroku nadai obowi^zuje? Zgodnie z definicj^ zawartq w art. 1 dyrektywy
ZOOS/eOAWE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
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w sprawie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania
pieniQdzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

data wyroku

powod

kto zostaf skazany

O ile zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugo^c okresu

wykluczenia.

Czy przedsi^wziQto .srodki w celu wykazania Panstwa rzetelnosci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy informacje te mog^ zostac bezptatnie uzyskane przez Instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?
OTak

O Nie

URL

kod

Wydaj^cy

praca dzieci i inne formy handlu ludzmi

Czy w stosunku do samego wykonawcy b^dz jakiejkoiwiek osoby b^dqcej
cztonkiem organow administracyjnych, zarz^dzaj^cych iub nadzorczych
wykonawcy, iub posiadaj^cej w przedsi^biorstwie wykonawcy uprawnienia
do reprezentowania, yprawnienia decyzyjne iub kontroine, wydany zostat
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prawomocny wyrok za pracQ dzieci i inne formy handlu ludzmi, orzeczeniem

sprzed najwyzej pi^ciu lat lub w ktdrym okres wykluczenia okreslony bezposrednio
w wyroku nadal obowiqzuje? Zgodnie z definicj^ zawart^ w art.,2 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie
zapobiegania handlowi ludzmi 1 zwalczania tego procedem oraz ochrony ofiar,
zastQpujqcej decyzj^ ramowq Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s.

1).

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

data wyroku

powod

kto zostat skazany

O iie zostata okreslona bezposrednio w wyroku - dtugosc okresu

wykluczenia.

Czy przedslQwzlQto ̂ rodki w ceiu wykazania Panstwa rzetelno^ci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy Informacje te mog^ zostac bezptatnie uzysk.ane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?
Q Tak

O Nie

URL

kod

Wydaj^cy
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BrplSdsta^V'zwi^z

ubezpieczenie spoleczn^ • ^ .

W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nast^piij^ce powody
wykluczenia

ptatno^c podatkow

Czy wykonawca dopuscit siQ naruszenia swoich obowiqzkow dotycz^cych
ptatnosci podatkdw, zardwno w panstwie, w ktorym ma siedzib^, jak i w panstwie
cztonkowskim instytucji zamawiaj^cej lub podmiotu zamawiajqcego, jezeli jest ono
inne niz panstwo siedziby?

ProszQ podad odpowiedz

OTak

O Nie

panstwo lub panstwo cztonkowskie, ktorego to dotyczy

kwota, ktorej to dotyczy

Czy to naruszenie obowiqzkow zostato ustalone za pomoc^ srodkow innych niz
decyzja s^dowa lub administracyjna?

OTak

O Nie

Jezeli naruszenie obowiqzkow zostalo ustalone w trybie decyzji s^dowej lub

administracyjnej, czy decyzja ta byta ostateczna i wiqz^ca?

OTak

O Nie

ProszQ podac dat^ wyroku lub decyzji

W przypadku wyroku, o lie zostata w nim bezposrednio okreslona,

dtugosc okresu wykluczenia:

ProszQ opisac, Jakie srodki zostaty wykorzystane

Czy wykonawca spelnit swoje obowi^zki, dokonujqc ptatnodci naieznych podatkow
lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne, lub tez zawierajqc wiqzqce porozumienia
w ceiu sptaty tych naleznosci, obejmujqce w stosownych przypadkach naroste
odsetki lub grzywny?

'a?fl
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OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy informacje te mogq zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?
OTak

O Nie

URL

kod

Wydajqcy

ptatnqsc sktadek na ubezpieczeriie spoteczne

Czy wykonawca dopu^cit sIq naruszenia swoich obowiqzkdw dotycz^cych
ptatno^cl sktadek na ubezpieczenie spoteczne, zarowno w panstwie, w ktorym
ma siedzibQ, jak 1 w panstwie cztonkowskim instytucji zamawiaj^cej iub podmiotu
zamawiajqcego, jezeii jest one inne niz panstwd siedziby?

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

pahstwo Iub panstwo cztonkowskie, ktorego to dotyczy

kwota, ktorej to dotyczy

Czy to naruszenie obowi^zkow zostato ustaione za pomoc^ srodkow innycti niz
decyzja sqdowa Iub administracyjna?

OTak

O Nie

Jezeii naruszenie obowiqzkow zostato ustaione w trybie decyzji s^dowej Iub
administracyjnej, czy decyzja ta byta ostateczna i wi^zqca?
OTak

O Nie

Proszq podac dat^ wyroku Iub decyzji
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W przypadku wyroku, o ile zostata w nim bezposrednio okreslona,
dtugosc okresu wykluczenia:

ProszQ opisac, jakie srodki zostaty wykorzystane

Czy wykonawca spetnit swoje obowi^zki, dokonuj^c ptatnosci naleznych podatkow
lub sWadek na ubezpieczenie spoteczne, lub tez zawieraj^c wiqzqce porozumienia
w celu sptaty tych nalezno^ci, obejmuj^ce w stosownych przypadkach naroste
odsetki lub grzywny?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy informacje te mogq zostac bezplatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?
OTak

O Nie

URL

kod

Wydajgcy

\Pb§s^aw/y he' z Ki^vi/yptacaI nosc /^^konfli ktem jntiSresow I lib
wykrofzeniaiiirzawddbwyi^^^^
W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastQpuj^ce powody
wykluczenia

naruszenie obowl^zkow w dziedzinie prawa ochrony srodowiska

Czy wykonawca, wedle wtasnej wiedzy, naruszyt swoje obowiqzki w dziedzinie
prawa ochrony srodowiska? 0 ktorych mowa, do celow niniejszego zamdwienia, w

prawie krajowym, w stosownym ogloszeniu lub w dokumentach zamowienia b^dz
w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

ProszQ podac odpowiedz

OTak
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O Nie

ProszQ je opisac

Czy przedsiQwziQto srodki w celu wykazania Panstwa rzetelnosci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

naruszenie obowlqzkow w dziedzinie prawa socjalnego

Czy wykonawca, wedle wtasnej wiedzy, naruszyt swoje obowi^zki w dziedzinie

prawa socjainego? O ktorych mowa, do ceiow niniejszego zamowienia, w prawie

krajowym, w stosownym ogtoszeniu iub w dokumentach zamowienia h^^dz w art.
18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Prosz^ podac odpowiedz

OTak

O Nie

ProszQ Je opisac

Czy przedsi^wzi^to srodki w ceiu wykazania Panstwa rzeteinosci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

naruszenie obowiqzkow w dziedzinie prawa pracy
Czy wykonawca, wedle wtasnej wiedzy, naruszyt swoje obowi^zki w dziedzinie
prawa pracy? O ktorych mowa, do ceiow niniejszego zamdwienia, w prawie

krajowym, w stosownym ogtoszeniu iub w dokumentach zamdwienia b^dz w art.
18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy przedsi^wzi^to Srodki w celu wykazania Panstwa rzetelnosci

(„samooczyszczenie")?

Ya)
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OTak

O Nie

ProszQ je opisac

porozumienia z innymi wykonawcami maj^ce na celu zaktocenie

konkurencji

Czy wykonawca zawartz innymi wykonawcami porozumienia maj^ce na celu
zaktocenie konkurencji?

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

Czy przedsi^wziqto srodki w ceiu wykazania Panstwa rzeteinosci

(„samooczyszczenie")?

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

bezposrednie iub posrednie zaangazowanie w przygotowanie

przedmiotowego post^powania o udzieienie zamowienia

Czy wykonawca iub przedsi^biorstwo zwiqzane z wykonawc^ doradzat(-
o) instytucji zamawiaj^cej iub podmiotowi zamawiajqcemu b^dz byt(-o) w
inny sposob zaangazowany(-e) w przygotowanie post^powania o udzieienie
zamowienia?

Prosz^ podac odpowiedz

OTak

O Nie

ProszQ je opisac

winien wprowadzenia w bt^d, zatajenia informacji iub niemoznosci
przedstawienia wymaganych dokumentow iub uzyskania poufnych
informacji na temat przedmiotowego postopowania
Czy wykonawca znaiazt si^ w jednej z ponizszycti sytuacji:
a) byt winny powaznego wprowadzenia w bt^d przy dostarczaniu informacji
wymaganycti do weryfikacji braku podstaw wykluczenia iub do weryfikacji
spetnienia kryteriow kwaiifikacji;
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b) zatait te informacje;

c) Die byt w stanie niezwtocznie przedstawic dokumentbw potwierdzaj^cych
wymaganyGh przez instytucjg zamawiaj^c^ lub podmiot zamawiaj^cy; oraz
d) przedsiQwzigt kroki, aby w bezprawny sposdb wptynqc na proces podejmowania
decyzji przez instytucjQ zamawiajgcq lub podmiot zamawiaj^cy, pozyskad
informacje poufne. ktdre mogq dac mu nienaieznq przewagg w post^powaniu
0 udzieienie zamdwienia, lub wskutek zaniedbania przedstawic wprowadzajgce
w bt^d informacje, ktore mog^ miec istptny wptyw na decyzje w sprawie
wykiuczenia, kwalifikacji iub udzieienia zamowienia?

Proszg podac odpowiedz

OTak

O Nie

Czy maj^ zastosowanie podstawy wykiuczenia o charakterze wytqcznie
krajowym okreslone w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach

zamowienia?

Podstawy wykiuczenia o charakterze wyt^cznie krajowym
Inne podstawy wykiuczenia, ktore mogg bye przewidziane w przepisach krajowych
panstwa cztonkowskiego instytucji zamawiaj^cej lub podmiotu zamawiaj^cego.
Czy majq zastosowanie podstawy wykiuczenia o charakterze wyf^cznie krajowym
okresione w stosownym ogtoszeniu iub w dokumentach zamowienia?

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

ProszQ Je opisac

Czy informacje te mog^ zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?
OTak

O Nie

URL

kod

Wydaj^cy
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CzQsc IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji wykonawca oswiadcza, ze

Spetnia wszystkie wymagane kryteria kwaiifikacji.

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

Zakohcz

SC^?I

Wykonawca oswiadcza, ze:

W nastQpujqcy sposob spetnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria

iub zasady, ktdre majg bye stosowane w celu ograniczenia iiczby

kandydatow:

W przypadku gdy wymagane s^ okresione zaswiadczenia iub inne

rodzaje dowodow w formie dokumentow, proszQ wskazac dia kazdego
z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty;

Jezeli niektore z tych zaswiadczen Iub rodzajow dowodow w formie dokumentdw

dostQpne w postaci eiektronicznej, proszQ wskazac dia kazdego z nich:

ProszQ podac odpowiedz

OTak

O Nie

Proszq je opisac

Czy informacje te mog^ zostac bezptatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych panstwa cztonkowskiego UE?

OTak

O Nie

URL

kod
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Wydaj^cy

3>«#t>sli^z&nyfkbW^
Wykonawca oficjalnie dswiadcza, ze informacje podane powyzej w cz^^ciach II-
V sq doktadne i prawld+owe oraz ze zostaty przedstawlone z petri^ swiadomosciq
konsekwencji powaznego wprowadzenia w btqd.
Wykonawca oficjalnie o^wiadcza, ze jest w stanie, na zqdanie i bez zwtoki,
przedstawic zaswiadczenia 1 inne rodzaje ddwodow w formie dokumentdw, z

wyj^tkiem przypadkow, w ktorych:

a) instytucja zamawlaj^ca lub podmiot zamawiajqcy ma mozliwosc uzyskania
odpowiednich dokumentdw potwierdzaj^cych bezposrednlo za pomocq
bezptatnej krajowej bazy danych w dowolnym panstwie czfonkowskim
(pod warunkiem ze wykonawca przekazat niezb^dne informacje (adres
internetowy, dane wydaj^cego urz^du lub organu, doktadne dane referencyjne
dokumentacjl) umozliwiajqce instytucji zamawiaj^cej lub podmiotowi
zamawiaj^cemu t^ czynnosc; w razie potrzeby musi temu tpwarzyszyc
odpowlednia zgoda na uzyskanie takiego dostppu), lub
b) najpdzniej od dnia 18 pazdziernika 2018 r. (w zaieznosci od wdrozenla

w danym kraju artykutu 59 ust. 5 akapit drug! dyrektywy 2014/24/UE),
instytucja zamawiaj^ca lub podmiot zamawiajqcy juz posiada odpowiedni^
dokumentacjp.

Wykonawca oficjalnie wyraza zgodp na to, aby instytucja zamawiaj^ca
lub podmiot zamawiaj^cy okreslone w czpsci I uzyskat(-a)(-o) dostpp do
dokumentdw potwierdzaj^cych informacje, ktdre zostaty przedstawlone w
czpsci III 1 IV niniejszego jednplitego eurppejskiego dokumentu zamdwienia na

potrzeby postppowanle o udzielenie zamdwienia okreslonego w czp^ci I.
Data, miejscowosc oraz - jezeli jest to wymagane lub konieczne - podpis(-y):
data

Miejsce

Podpis
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Nr zam6wienia: 14/pn/2020 Instrukcja dotyczqca JEDZ

INSTRUKCJA D0TYCZ4CA JEDZ

JEDZ (oswiadczenie o niepddleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udziatu

w post^powaniu)

1, Wsz^dzie, gdzie w niniejszej SIWZ mowa jest o Jednolitym dokumencie", „Jednolitym Europejskim

Dokumencie Zamowienia" albo „JEDZ", nale^ przez to rozumiec dokument sporz^dzony zgodnie

ze wzprem standardowego formularza okreslonego w rozporz^dzeniu wykonawczym Komisji

Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 05.01,2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.3.16) wydanym na podstawie art. 59

ust.2 dyrektywy 2014/24/UE.

2. Zamawiajqcy informuje, ze w celu ulatwienia Wykonawcom wypetnienia jednblitego dokumentu,

do jego-przygotowania wykorzystal narz^dzie udost^pnione przez Urz^d Zamdwien Publicznych,

dostppne pod adresem:.https://espd.uzp.gov.pl/.

Informacja UZP dot. narz^dzia do przygotowania JEDZ:

' https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzv/DrawoTzamowienrpubIicznvch-regulacie/prawo-kraiowe/iednoIitv-

europeiski-dokument-zam6wienia/elektroniczne-narzedzie-do-\wpelriiania-iedzespd

Instrukcja wypelniania JEDZ zamieszczona na stronie intemetowej UZP:

https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf fiIe/0015/32415/Instrukcia-wvpelniania-JEDZ-ESPD.pdf

W celu wypelnienia dokumentu JEDZ nalezy pobrac plik (format XML) ze strony intemetowej
Sl^skiego OW NFZ z ogloszeniem o zamowieniu oraz SIWZ. Nast^pnie nale:^ zapisac go na
komputerze oraz wejsc na strong intemetow^: https://espd.uzp.gov.pl/. zaimportowac pobrany plik oraz
wypelnic. Po wypelnieniu, JEDZ nale^ przeslac w postaci oraz zgodnie z zasadanii okreslonymi
ponizej.

3. W przypadku niniejszego zamowienia, oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt .1 pzp,
Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

Dokument JEDZ nale^ zlo^c wraz z ofert^.

Dokument JEDZ winien zostac zlozony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a nast?pnie zlozony wraz z plikami stanowi^cymi ofert?. Dokument JEDZ moze zostac
wraz z plikami stanowiqcymi ofert? skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP).

Rowniez dokumenty JEDZ podmiotow skladajqcych ofert^ wspolnie oraz podmiotdw udost^pniaj^cych

potencjal, skladane na formularzu JEDZ powinny miec form? dokumentu elektronicznego, podpisanego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdego z nich w zakresie wjakim potwierdzajq



Nr zam6wienia: 14/pn/2020 Instrukcja dotyczqca JEDZ

okolicznosci, o ktorych mowa w tresci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Analogiczny wymog dotyczy JEDZ

skJadanego przez podwykonawc^, na podstawie art. 25a ust 5 pkt 1 ustawy pzp.

4. Szczegotowe wymagania techniczne.

a) Wykonawca wypeJnia JEDZ, tworzqc dokument elektroniczny. Wykonawca moze korzystad

z narz^dzia UZP ale rowniez moze korzystad z innych dost^pnych narz^dzi lub

oprogramowania, ktore umozliwiaj^ wypelnienie JEDZ i utworzenie dokumentu

elektronicznego, w szczegolnosci w jednym z ponizszych formatow,

b) w odniesieniu do JEDZ Zamawiajqcy dopuszcza w szczegolnosci nast^pujqcy format

przesylanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.,t^l

c) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawc? dokumentu elektronicznego JEDZ,

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

wystawionym przez dostawc? kwalifikowanej ushigi zaufania, b^d^cego podmiotem

swiadcz^cym ushigi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, speJniajqce wymogi bezpieczeristwa

okreslone w ustawie,t^^

d) obowiqzek ztozenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym w sposob okreslony powyzej dotyczy rowniez JEDZ skJadanego na wezwanie

w trybie art. 26 ust. 3 pzp (wezwanie do zJozenia, uzupetnienia lub poprawienia JEDZ);

w takim przypadku JEDZ nalezy przeslac poczt^ elektroniczny (e-mail) na adres:

zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl. W przvpadku skJadania JEDZ na weTwanje. lego

uzupelniania lub poprawiania. plik zawieraiacv JEDZ nie jest w zaden sposob szvfrowanv.

Informacje zawarte w JEDZ stanowiy wst^pne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunek udziahi w post^powaniu (por. art. 25a ust.l pkt 1, art. 25a ust.2 pzp).

Odnosnie Czesci IV JEDZ; Krvteria kwalifikacU

Wykonawca moze ograniczyc si? do wypehiienia sekcji a w cz?sci IV: Ogolne oswiadczenie dotyczyce

wszystkich kryteriow kwalifikacji.

W takim przypadku Wykonawca nie musi wypelniad zadnej z pozostalych sekcji w cz?sci IV,

Zamawiajqcy okre§lajqc dopuszczalne formaty danych w jakich mote zosta6 przedtozony dokument JEDZ korzysta z katalogu
formatdwwskazanych w zatgczniku nrZdoRozporzqdzenia Rady Minlstrdwzdnia 12 kwietnia2012r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnoici, minimalnych wymagai) dia rejestrdw publicznych i wymiany informacji w postaci elekttonicznej oraz
minimalnych wymagab dIa systemdw teieinformatycznych. Nale:zy pami^tad, ze wybdr okredlonych fprmatdw danych nie moie
prowadzid do naruszenia zasad uczciwej konkurencjl I rdwnego traktowanla wykonawcow i jednoczednie musi umoillwiad uzycle
kwaiifikowanego podpisu elektronicznego.
Ustawa zdnia 5 wrzednia 2016 r. -o usiugach zaufania oraz Identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z2016 r. poz. 1579)



Nr zamowienia: 14/pn/2020 wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa - pakiet I

o^wiADczENiE o przynale5:no§ci ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na sttonie intemetowej (www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ustS
pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznbsci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej z innym.
Wykonawc^. lub Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w niniejszym post^powaniu na pakiet I.

Przez grup^ kapitatpwq. - zgodnie z art 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi^biorcow,
.ktorzy kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rowniez
tego przedsi^biorc^.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na str.onie intemetowej www.nfz-
katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy ziozyli oferty na pakiet I - ustuga sprz^tania obiektu Sl^skiego
OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13

1. oswiadczam, iz nie nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

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

II. oswiadczam, iz nalezy do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa

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

*nalezy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca 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 upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

ingr Tere^Uzdov^si<3



Nr zamowienia: 14/pn/2020 wzor oswiadczenia - grupa kapitatowa - pakiet n

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej (www.nfz-katQwice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust5
pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitaiowej z innym
Wykonawc^ lub Wykonawcami, ktorzy zlozyK oferty w niniejszym post^powaniu na pakiet IL

Przez gtup^ kapitatow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi?biorc6w,
ktorzy kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsi^biorc?, w tym rowniez
tego przedsi?biorc?.

Na podstawie informacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie intemetowej www.nfz-
katowice.pl o Wykonawcach, ktorzy zlozyli oferty na pakiet II - usluga sprz^tania obiektdw Delegatur
i Punktdw Obshigi Sl^skiego OW NFZ

I. oswiadczam, iz liie nalezy do. tej samej grupy kapitaiowej, o ktorej mowa

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

IL oswiadczam, iz nale^^ do tej samej gtupy kapitaiowej, o ktorej mowa

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

♦naleiy wskazac jedti^ z opcji; I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia moze przedstawic dowody,
ze powi^zania z innym Wykonawcfi ^de prowadz^ do zaklocenia konl^encji w post^powaniu
o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

mar TereifS
T,':fowsy3


