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Nr zamdwienia; 4/pn/2020

I. Nazwa (firma'^ oraz adres Zamawiaiacego

Narodowy Fundusz Zdrowia, Slqski Oddziai Wojewddzki w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: z^owieniapubliczne@nfz-katowice.pl. strona intemetowa: www.nf7-kat0wice.pL

n. Trvb udzielenia zamdwienia

Post^powanie 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t Dz.U, z2019, poz. 1843 ze zm.).

Warto^d szacimkowa zamdwienia nie przekracza kwoty 5 350 000 euro.

Numer postfpowania

Post^powanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem 4/pn/2020. Wykonawcy we wszelkich
kontaktach z Zamawiajqcym proszeni 0 powolywanie si? na ww. numer.

Rodzaj zamdwienia: robota budowlana.

Terminologia

Ilekfoc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zwanej takie „SIWZ" mowa jest o "pzp"
lub „ustawie", naleZy przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod
w SIWZ jest mowa 0 „rozporzqdzeniu w sprawie dokumentdw" lub „rozporzqdzeniu", naleiy przez to rozumied

rozpprzqdzenie Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze Z^dad

zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamdwienia (Dz.U. z 2016, poz.1126 ze zm.). Ilekrod

w „SIWZ" mowa jest 0 "Zamawiaj^cym", nalety przez to rozumied I^lqski Oddzial Wojewddzki Narodowego
Funduszu Zdrowia (zwany rdwniez SOW NFZ lub Sl^skim OW NFZ). Ilekrod w SIWZ mowa jest 0 „dniach"
nalezy przez to rozumied dni kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c.

m. Qpis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych - modernizacja systemu
gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zgodnie z zasadami

okre^lonymi w SIWZ

Kod Wspdlnego Slownika Zamdwien fCPVI:

71.32.00.00-7 ushigi inZynieryjne w zakresie projektowania; 31.62.52.00-5 systemy przeciwpoiarowe; 45.34.32.00
-5 ihstaldwanie sprz?tu ga§niczego; 45.31.21.00-8 instalowanie poZarowych systemdw alarmowych; 45.31.56,00-4
instalacje niskiego napi?cia; 45,21.00.00-2 roboty budowlane w zakresie budynkdw.

Na onis przedmiotu zamdwienia sklada si?:

a) formularz opis przedmiotu zamdwienia,

b) Program funkcjonalno-uZytkowy autorstwa KABE Systemy Alarmowe Sp. z 0.0., zwany dalej „programem
fimkcjonalno-uZytkowym", „Programem" lub „PFU".

Uwaga!

• Uszczegdtowienie i konkretyzacj? PFU stanowi^ wzdr umowy oraz formularz opis przedmiotu zamdwienia.
W razie w^tpliwo^ci Wykonawca zwi^anyjest tre^cig wzoru umowy oraz formularza opis przedmiotu zamdwienia.'
•Wykonawca winien niezwlocznie zglosid Zamawiajqcemu w trybie art. 38 pzp wszelkie w^tpliwo^ci odnosz^ce si?
do opisu. przedmiotu zamdwienia, w tym do PFU, w szczegdlnoSci wszelkie dostrzeZone bl?dy, wewn?trzne
sprzeczno^ci, niezgodno^ci, czy niekonsekwencje.
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»Wykonawca winien podad w tre^ci fonnularza opis przedmiotu zamdwienia:

- nazw^ producenta oferowanego systemu gaSniczego

- nazw^ oferowanego systemu gaSniczego oraz

- rodzaj oferowanego ̂ rodka ga^niczego.

Formularz opis przedmiotu zamdwienia, w tym wskazane przez Wykonawc? nazwy producenta oraz systemu

ga^niczego oraz rodzaj ̂ rodka ga^niczego, skiadaj^ si? na tre^d oferty. Rodzaj oferowanego ̂ rodka gaSniczego

Wykonawca podaje rdwniei na potrzeby oceny w 11 kryterium oceny ofert.

»W przypadku jakichkolwiek pytan bqdi w^tpliwo^ci, w tym takie wynikajqcych z dokonanych ogl?dzin budynku,

Wykonawca winien na podstawie art.38 ust.l ustawy Prawo zamdwien publicznych zwrdcid si? do Zamawiaj^cego

z wnioskiem o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyja^nien zgodnie z procedure okre^Ion^
w przepisach cyt. ustawy.

Informuje si?, it budynek przy ul. Kossutha 13 w Katowicach co do zasady jest ogdlnie dost?pny. Istnieje zatem
moZliwo^d dokonania przez Wykonawc? ewentualnych ogI?dzin we wlasnym zakresie. Niemniej jednak w zwi^zku
z obecnie ogloszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii podaje si? numeiy telefondw w celu
ustalenia terminu ogl?dzin: 327351638,327351642.

Uwaga! Autor PFU nie jest upowaZniony do udzielania jakichkolwiek informacji Wykonawcom.

2. Realizacja zamdwienia b?dzie przebiegala na warunkach okre^lonych we wzorze umowy stanowiqcym zalqcznik
do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentualnej zmiany tre^ci umowy.
Niniejsza SIWZ we wzorze umowy okre^la takZe:
a) wymagania dotyczqce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s^ roboty budowlane, ktdrych
niespehiienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajqcego odpowiednio zastrzeZen lub sprzeciwu,
b) informacje o umowach o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sq dostawy lub ushigi, ktdre, z uwagi
na wartoSd lub przedmiot tych dostaw lub ushig, nie podlegaj^ obowi^zkowi przedldadania Zamawiajqcemu.
Wzdr umowy okre^la zasady zawierania umdw o podwykonawstwo zardwno w przedmiocie robdt budowlanych, jak
i w przedmiocie dostaw i ushig.

Obowi^zek przedkladania umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s^ dostawy lub ushigi nie dotyczy
umdw 0 podwykonawstwo o warto^ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreSlonego w §7
ust.l umowy - ceny oferty), a takZe umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot jest inny niZ polegaj^cy
na opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowej bqdZ dostawie systemu (urzqdzen) gaszenia gazem.
Wyl^czenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o warto^ci wi?kszej
niz 50 000,00 zlotych brutto.

3. Rozwiazania rdwnnwaZne

Zgodme z art.30 ust.4 pzp, w zakresie norm, jakimi opisano przedmiot zamdwienia, dopuszczone zostajq
rozwi^ania rdwnowaZne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszq wyrazy „lub rdwnowaZne".
Zgodnie z art.30 ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry powohije si? na rozwi^ania rdwnowaZne opisywanym przez
Zamawiajqcego, jest obowi^zany wykazad, Ze oferowany przez niego przedmiot zamdwienia spelnia wymagania
okre^lone przez Zamawiaj^cego.

Spelnienie warunku rdwnowaZno^ci Wykonawca zobowi^any jest wykazad na wypehiionym, podpisanym
i zalqczonym do oferty formularzu opis rdwnowaZno^ci. Formularz opis rdwnowaZno^ci naleZy wypelnid przy
uwzgl?dnieniu wskazdwek zawartych w niniejszej SIWZ, a takZe w treSci samego formularza.
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Zamawiaj^cy dopuszcza moiliwo^d zaoferowania rozwi^zan (norm) r6wnowatoych w odniesieniu do norm, w tym

PN-EN, PN-HD, wskazanych w skladaj^cym si^ na SIWZ Programie funkcjonalno-uiytkowym..

Wykonawca, kt6ry powohije si? na rozwl^zania r6wnowa:^e opisywanym przez Zamawiaj^cego, jest obowl^zany

wykaza6,4e oferowana przez niego robota budowlana speinia wymagania okre^lone przez Zamawiajqcego.

W tym celu Wykonawca winien wypelnid i zat^czyd do formularza oferty formularz opis rdwnowazno^ci.

Wykonawca wypelniaj^c formularz opis rdwnowaino^ci winien:

a) wskazad nazw? normy/norm - rozwi^ania rdwnowaimego oraz

b) podad opis oferowanego rozwiqzania r6wnowa±nego w odniesieniu do normy wskazanej w SIWZ.

Opis oferowanego rozwi^zania rdwnowa^ego winien wykaza(^ (udowodni6) r6wnowaino^6 rozwi^zania, ktdre

winno byd na poziomie nie gorszym mi normy wskazane w SIWZ.

Uwaga: Tarn, gdzie w SIWZ pojawia si? odniesienie do konkretnej normy, przyjmuje si?, ii odniesieniu takiemu
towarzyszq wyrazy „lub rdwnowaine" - dopuszcza si? rozwigzania rdwnowaaie opisanym w SIWZ.

Formularz opis rdwnowa^o^ci naleiy wypehiid i podpisad w przypadku oferowania rozwi^an rdwnowaZnych.
Niewypelnienie bqdi niezal^czenie do oferty formularza opis rdwnowa^o^ci oznacza, ii Wykonawca oferuje
normy (rozwiqzania) zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

Uwaga: Uiycie w SIWZ (PFU) okre^lenia EURO-ITO 55 oraz Esser model 8000M nie stanowi wskazania znakdw

towarowych, patentdw lub pochodzenia, irddla lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ushigi
dostarczane przez konkretnego wykonawc?. Wskazanie ww. nazw dotyczy posiadanych przez Zamawiaj^cego
systemdw, tj. systemu gaszenia gazem oraz systemu sygnalizacji poZaru.
Opis przedmiotu zamdwienia nie narusza zatem normy art. 29 ust.3 pzp.

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

Przez czynnosci, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie si?
wszystkie czynnosci fizyczne wykonywane w ramach przedmiotu zamdwienia (umowy), ktdre opisano w Programie
fiinkcjonalno-uZytkowym, wykonywane bezpoSrednio przez pracownikdw fizycznych uczestnicz^cych po stronie
Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robdt budowlanych (ushig) obj?tycIi przedmiotem
zamdwienia, tj. mi?dzy innymi roboty demontaZowe istniej^cego systemu, roboty budowlano-instalacyjne,
z wyl^czeniem czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy),
Obowi^ek zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy rdwnieZ czynnosci
wykonywanych przez osoby pebii^ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (projektant - osoba z uprawnieniami do wykonania dokumentacji projektowej);
osoba/osoby z uprawnieniami energetycznymi w grupie G1 w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru, a takZe przypadkdw wykonywania Swiadczenia osobi^cie przez przedsi?biorc? prowadzqcego
jednoosobow^ dzialalnoSc gospodarcz^.

Wymdg zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktdiym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwied
publicmych, dotyczy czynnoSci wykonywanych w ramach przedmiotu niniejszego zamdwienia na roboty
budowlane, nie za5 w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.
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Z^ypHnie 7 art, ust. 2 pkt 8a pzp. wskazuie si^:

1) Spos6b dokumentowania zatrudnienia os6b, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp:

najp6iniej w dniu zawarcia iimowy Wykonawca lub podwykonawca (w zale^o^ci od tego, czy dana osoba

zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlo^ Zamawiajqcemu (jednej z os6b wskazanycb

w umowie) o^wiadczenie, it osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynno^ci, co do

ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, bfd^ zatrudnione na

podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy.

Kompletne o^wiadczenie winno zawierad rdwnie:^ wykaz os6b (imi? i nazwisko) zatrudnionych na podstawie

umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynno^ci (zakres obowi^kdw pracownika)
oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o pracf i rodzaju umowy o prac?, dokladne okre^lenie podmiotu

skiadaj^cego oSwiadczenie, dat$ ztozenia o^wiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do 2do5:enia o^wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu os6b zardwno pod kqtem wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem moZliwoSci realizacji
umowy z udzialem os6b w liczbie wynikaj^cej z wykazu.

Niezlo^enie kompletnego o^wiadczenia we wskazanym wy±ej terminie przez Wykonawcy (lub podwykonawc?)
uprawnia Zamawiajqcego do rozwiqzania umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysoko^ci
okre^lonej w §12 ust.l lit.a umowy, je^eli Wykonawca (lub podwykonawca) pomimo wyznaczenia dodatkowego
tenninu, nie zioZyl wymaganego kompletnego oSwiadczenia.

2) Uprawnienia Zamawiaj^cego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawc? lub podwykonawc? wymagan,
o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiajqcy zastrzega sobie nast^pujqce uprawnienia w zakresie kontroli
spelniania przez Wykonawcy lub podwykonawc? wymagafi, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp,
dokumentowanych za pomoc^ o^wiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1:
a) moZliwo^d Z^dania po^wiadczonej za zgodno^d z oryginalem kopii umowy o prac? zatrudnionego

pracownika;

b) moZIiwo56 Z^dania innych dokumentdw, np. dokumentdw potwierdzaj^cych oplacanie skladek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytuhi zatrudnienia na podstawie umowy o prac? (wraz
z informacj^ o liczbie odprowadzonych skladek) w postaci za^wiadczenia wla^ciwego oddziahi ZUS lub
dowoddw potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawcf do ubezpieczeh;

-  zawierajqcych informacje, w tym dane osobowe, niezb^dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prac?, w szczeg61no5ci imi$ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy o prac?, rodzaj umowy
o prac? oraz zakres obowi^zkdw pracownika.

c) moZliwo^d zwrdcenia si? do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku
powzi?cia w^tpliwo^ci 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? os6b wykonujqcych w trakcie realizacji umowy czynno^ci,
CO do ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.
3) Sankcje z tytulu niespelnienia wymagati, o ktdiych mowa w art. 29 ust.3a pzp: opisane we wzorze umowy

okoliczno^ci rozwigzania umowy i naliczenia kary umownej w przypadku niezlozenia w terminie kompletnego
o^wiadczenia, o ktdiym mowa w pkt 1; obowiqzek zaplaty kary umownej za ka±dy dzie6 niezatrudniania
w oparciu o umow? o prac? osoby wykonuj^cej czynno^ci, co do ktdrych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy oraz obowi^ek zaplaty kary umownej za kazdy
dzien op6znienia w przedloZeniu w terminie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2 lit. a lub lit. b.

4) Rodzaj czynnoSci niezb?dnych do realizacji zamdwienia, ktdiych dotycz^ wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? os6b wykonuj^cych czynno^ci w trakcie
realizacji zamdwienia okre^lono powyiej (pkt III.4)
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5. Warunki pwarancii i rekoimi za wadv:

Wykonawca winien udzielid 36-miesi?cznej gwarancji i r^kqjmi za wady przedmiotu zamdwienia, w tym

na dokumenty projektowe, wykonane roboty budowlane, w tym instalacje oraz dostarczone urzqdzenia, a takie

na pozostale elementy umowy, ktore moina obj^d gwarancjq i r^kojmiq za wady, na warunkach okre^lonych we

wzorze umowy.

Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu zamdwienia rozpoczyna si? od dnia podpisania protokohj
odbioru robdt budowlanych, kodczy za^ wraz z uplywem 36-miesi?cznego okresu gwarancji i r?kojmi za wady
licz^c od dnia podpisania protokohi koncowego.

W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamdwienia, w calym okresie jej tnvania, Wykonawca zobowi^any
b?dzie do bezpiatnego serwisowania zainstalowanego systemu gaszenia gazem, tj. do dokonywania przegl^ddw oraz
konserwacji wszystkich zamontowanych w ramach umowy urz^dzen i instalacji, na warunkach opisanych
we wzorze umowy.

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mogq byd sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikajgcymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^ne b?d^ postanowieniami
umowy. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych moga byd korzystniejsze od okre^Ionych
w umowie.

6. Warunki piatno^ci: warunki piatno^ci zostaly okre^lone we wzorze umowy.

7. Inne informacie.

1) Zamawiajacy nie dopuszcza mo±Iiwo^ci sldadania ofert cz?^ciowych.
2) Zamawiajacy nie dopuszcza motliwoSci skladania ofert wariantowych.
3) Zamawiajacy nie przewiduje mo2liwo^ci udzielenia zamdwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
4) J?zyk post?powania.

WyjaSnia si?, ii. zgodnie z zasada wyraiona 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 wia2:e si? z regulacja
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (j.t. Dz.U.2019.1480), ktdra formuhije zasad? uiywania j?^ka
polskiego przez podmioty wykonujace zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o j?zyku
polskim w art. 11 stanowi, ii art. 5-10 tej±e ustawy nie dotycza mi?dzy innyml nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczefi
pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

8. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp Wykonawca mo^e powierzvd wykonanie cz?5ci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiajacy na podstawie art. 36b ust.l pzp ±ada wskazania przez Wvkonawc? c7?i^ci zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawc? firm
podwvkonawcdw (patrz: formularz oferty).

3) Zgodnie z art. 36b ustla pzp, w przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktdre maja byd wykonane
w miejscu podlegajacym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy aby przed
przystapieniem do wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile sa jut znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimij zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktdiych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,
ktdrym w pdiniejszym okresie zamierza powier2yd realizacj? robdt budowlanych.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, je^eli zmiana albo re2ygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
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zasoby Wykonawca powolywai si?, na zasadach okre^lonych w art. 22a ust.l pzp, w celu wykazania spehiiania

warunk6w udziahi w ,post?powaniu (wanmek dotycz^cy sytuacji finansowej), Wykonawca jest obowi^ny

wykaza6 Zamawiaj^cemu, 2e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehiia je w

stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywai si? w trakcie

post?powania o udzielenie zamdwienia.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamdwienia

1. Termin wykonania zamdwienia: w ci^gu 60 dni licz^c od dnia zawarcia umowy, z zastrzeZeniem postanowied

wzoru umowy, w tym §3 i §4 wzoru umowy.

Uwaga:

»Opracowanie i dostarczenie dokumentacji prgjektowej winno nast^pid bez zb?dnej zwioki, nie pdZniej Jednak niZ
w terminie do 10 dni liczqc od dnia zawarcia umowy (z wyj^tkiem dokumentacji powykonawczej, tj. kosztorysu
powykonawczego oraz projektu powykonawczego);
»Przed dokonaniem protokolamego odbioru robdt budowlanych Wykonawca winien przeprowadzid testy
sprawno^ci systemu gaszenia gazem;

»PrzedloZenie kosztorysu powykonawczego winno nast^pid wraz ze zgloszeniem gotowo^ci do odbioru robdt;
»Opracowanie i dostarczenie projektu powykonawczego winno nast^pid nie pdzniej niZ w nast?pnym dniu
roboczym po podpisaniu protokohi odbioru robdt budowlanych;
»W terminie do 3 dni roboczych liczqc od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawid
Zamawiajqcemu dokument potwierdzajqcy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okre^lonych we
wzorze umowy.

Kwesti? termindw i zasad wykonania zamdwienia szczegdlowo opisuje wzdr umowy.

2. Miejsce realizacji zamdwienia: ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

V. Warunki udzialu w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamdwienia mog^ ubiegad si? Wykonawcy, ktdrzy;
1) niepodlegaj^ wykluczeniu;

2) spefaiiaj^ warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okreSlone przez Zamawiajqcego w ogloszeniu
0 zamdwieniu.

W ninieiszvm postepowaniu stawia sie wanmek udzialu w postepowaniu dotvczqcv svtuacji finatisnwp.j.

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

W stosunku do Wykonawcy nie mogq 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^ oSwiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, zaS w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
intemetowej informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rdwnieZ oSwiadczenie wskazane
w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art, 24 ust.l pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moZe przedstawid
dowody na to, Ze podj?te przez niego Srodki sq wystarczajqce do wykazania jego rzetelno^ci, w szczegdlno^ci
udowodnid naprawienie szkody wyrzqdzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado^duczynienie
pieni?Zne za doznanq krzywd? lub naprawienie szkody, wyczeipujqce wyja^nienie stanu faktycznego oraz
wspdlprac? z organami Scigania oraz podj?cie konkretnych ̂ rodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktdre sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jeZeli wobec Wykonawcy,

6
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b^dqcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si^ o udzielenie
zamdwienia oraz nie uplyn^l okre^lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

»Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby iiuiych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz speiniania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udziahi
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiaj^cy moie wykluczyd Wykonawc? na ka5:dym etapie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Ad,2) Art. 22 ustl pkt 2 pzp - speinianie warunku udzialu w postepowaniu okre^lonego przez

Zamawiaiacego w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ

Art. 22 ust.lb pkt 2 pzp - warunek udziatu w post?powaniu dotycz^cy sytuacji finansowej.
W celu wykazania spehiienia warunku udziahi w post?powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykonawca
skiada o^wiadczenie o speinianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiajqcego
dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 Iit.a lub lit.b SIWZ.

Wykonawca winien wykazad posiadanie ̂ rodkdw finansowych w wysoko5ci co najmniej 50 000,00 zlotych lub
zdolnoSci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz: 50 000,00 ziotych, w okresie nie wcze^niejs^mi niZ
1 miesiqc przed uplywem terminu skladania ofert.

2. W przypadku Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spehiid kaZdy

z Wykonawcdw wspdinie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia;
b) warunek udziahi w post?powaniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ - wystarczy spehiienie go

wspdinie przez Wykonawcdw ubiegajqcych si? o zamdwienie (jako suma posiadanych ^rodkdw
finansowych lub zdoInoSci kredytowej), co oznacza, iZ warunek moZe spehiid jeden z Wykonawcdw,
l^cznie dwdch lub kilku z nich albo I^cznie wszyscy Wykonawcy;

3. W zwi^zku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktdiym: Wykonawca maze w celu potwierdzenia speiniania warunkow
udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia lub jego czesci,
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 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. 22aust.l pzp,
wystqpi wylgcznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zasobach innego podmiotu/dw, udowodni Zamawiajqcemu, Ze realizuj^c
zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/dw, w szczegdlno^ci przedstawiaj^c
zobowi^zanie tego podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji
zamdwienia.

2) Zamawiajqcy oceni, Ze udost?pniane Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zasoby, pozwalajq na
wykazanie przez Wykonawc? speiniania warunku udziahi w post?powaniu oraz

3) Zamawiajqcy zbada, Ze nie zachodzq wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ustl pkt 13-22 pzp.

Uwaga! W pr^adku polegania na zasobach innego podmiotu/dw, Wykonawca jest zobowi^any wskazad ten fakt
w formularzu oferty.

J
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W celu oceny, czy Wykonawca polegajqc na zdolno^ciach (zasobach) innych podmiotdw na zasadach okre^Ionych

w art. 22a pzp, b?dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami w stopniu umoiliwiaj^cym mletyte wykonanie

zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ^^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dost^p do ich zasobdw, Zamawiaj^cy ̂ da wskazania w szczegdlno^ci:

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 olaesu udziahi innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.

Informacje, o ktdrych mowa powyi:ej pod lit.a-d, winnv znalezd si^ w zobowi^zaniu podmiotu do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

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

Uwasa!

Zgodnie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej innych podmiotdw/tu odpowiada
solidarme z podmiotem, ktdry zobowiqzat si? do udost?pnienia zasobdw, za szkod? poniesion^ przez
Zamawiaj^cego powstalq wskutek nieudost?pnienia tych zasobdw, chyba ie za nieudost?pnienie zasobdw nie
ponosi winy.

Zgodnie z art. 22a ust6 pzp, jeieli zdolno^ci lub sytuacja finansowa podmiotu, o ktdrym mowa w art, 22a ust. 1 pzp,
nie potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawc? warunku udziahi w post?powaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiajqcy ̂^da, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego:

a) zastqpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowi^zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz?^ci zamdwienia, je±eli wykaie zdolno^ci lub

sytuacj? finansowq, o ktdiych mowa w art. 22a ust. 1 pzp.

VA. PodstawY wykluczenia. o ktdrych mowa w art. 24 ust.5 pzp

Zamawiajqcy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art, 24 ust,5 pzp.

VI. Wvkaz ogwiadczed lub dokumentdw potwierdzaiacveh snelnianie warunkdw udzialu w postepowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia

1. Do ofertv Wvkonawca dolacza:

1) aktualne na dzien skladania oferty oSwiadczenie, o ktdrym mowa w art 25a ustl pkt 1 pzp,
tj.^e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spehiia warunki udziahi w post?powaniu w zakresie
dotycz^cym sytuacji finansowej.

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wst?pne potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spehiia warunki udziahi w post?powaniu.

Uwaga! Wykonawca, ktdry powohije si? na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spefaiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udziahi
w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, o ktdrym mowa powyzej (por, art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).

Wzor o^iadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ustl pkt I pzp, zalgczono do SIWZ.
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2) zobowi^zanie innego podmiotuMw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb^dnych zasobdw na potrzeby

realizacji zamdwienia (jeieli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu/6w - patrz pkt V pkt 3 SIWZ).

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiaj^cego (www.nfz-katowice.pD

informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oSwiadczenie Wykonawcy

0 przynaleino^ci albo braku przynaIe:^noSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt

23 pzp.

W przypadku przynale^oSci do tej samej grupy kapitatowej, Wykonawca mo±Q zXotyt wraz z o^wiadczeniem

dokumenty bqdi informacje potwierdzajqce, ie powi^ania z innym Wykonawcq nie prowadzq do zakldcenia

konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia.

Por. art. 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw

dokumentdw (...).

Wzdr oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.

3. Przed udzieleniem zamdwienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala najwyiej oceniona,
do zloienia w wvznaczonvm. nie krdtszvm niz; 5 dni. terminie aktualnych na dzied zloienia nast^puj^cych

dokumentdw:

a) informacja banku lub spdidzielezej kasy oszcz^dnoSciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokoSd

posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolno^d kredytowq Wykonawcy, w okresie nie wcze^niejszjon niZ 1

miesiqc przed uplywem terminu skladania ofert (por. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ);

b) informacja banku lub spdtdzielczej kasy oszcz^dnoSciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysoko^d
posiadanych ^rodkdw finansowych lub zdolno^d kredytow^ podmiotu, na ktdrego sytuacji finansowej
Wykonawca polega, w okresie nie wcze^niejszym niZ 1 miesigc przed uplywem terminu skladania ofert (jeZeli
Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/podmiotdw).

» JeZeli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/dw, przedstawia ww. dokument w odniesieniu

do tego podmiotu.

»Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moZe zloZyd dokumentu dotycz^cego sytuacji finansowej
wymaganego przez Zamawiaj^cego, moZe zIoZyd inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb potwierdza
spelnianie opisanego przez Zamawiaj^cego warunku udziahi w post^powaniu (art.26 ust. 2c pzp).

4. W przypadku wspdlneeo ubieeania si^ o zamdwienie przez Wvkonawcdw:

1) oSwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kaZdy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwienia. O^wiadczenie to winno potwierdzid spelnianie warunkdw udziahi
w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kaZdy z Wykonawcdw wykazuje
spelnianie warunkdw udziahi w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) o^wiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kaZdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcych si?
0 udzielenie zamdwienia;

3) dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub odpowiednio lit.b winien potwierdzid spelnianie warunku
opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegajqcych si? o udzielenie
zamdwienia (jako suma posiadanych ̂ rodkdw finansowych lub zdolno^ci kredytowej), co oznacza, \± warunek
moZe spehiid jeden z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy.

5. Forma o^wiadczeh i dokumentdw.

UWAGA! W niniejszym post?powaniu zgodnie z wyborem Zamawiajqcego nie zostala dopuszczona moZliwo^d

skladania dokumentdw lub oSwiadczen, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moZe Zqdad zamawiaj^cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie

zamdwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), przy uZyciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej.
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Zamawiaj^cy nie dopu^cit rdwnie:^ moiliwo^ci komunikacji Zamawiaj^cego z Wykonawcami przy uiyciu 5rodk6w
komunikacji elektronicznej w spos6b okreSlony w dziale I w rozdziale 2a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamdwien publicznych. Komunikacja z Wykonawcami - patrz pkt VIISIWZ.

W post?powaniu niniejszym, w ktdiym zgodnie z wyborem Zamawiaj^cego, nie zostala dopuszczona mo±liwo56
skladania dokumentdw lub o^wiadczen, o ktdrych mowa w ww. ro2porz^dzeniu,,pr^ uiyciu ̂ rodkdw komunikacji
elektronicznej, stosuje si? przepisy rozporzqdzenia w brzmieniu nadanym rozporzqdzeniem Ministra
Przedsi?biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie rodzajdw
dokumentdw, Jakich (...) /Dz.U.2018,poz. 1993/, z tym tc:
1) dokumenty lub oSwiadczenia, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu w sprawie dokumentdw, skladane sq

w oryginale lub kopii po§wiadczonej za zgodno^d z oryginalem,
2) poSwiadczenie za zgodno^d z oryginalem nast?puje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii o^wiadczenia,

sporz^dzonych w postaci papierowej, wlasnor^cznym podpisem.

»Peinomocnictwa skladane s^ w oryginale lub w formie notarialnie poSwiadczonego odpisu.

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

»Po5wiadczenia za zgodnoSe z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnoSciach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre ka2dego z nich dotyczq (§14 ust,3 rozporz^dzenia w sprawie
dokumentdw).

»Zamawiajqcy moie ^da6 przedstawienia oryginalu lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw
lub o^wiadczed, o ktdiych mowa w rozporz^dzeniu, wylqcznie wtedy, gdy zloiona kopia jest nieczytelna lub budzi
wqtpliwo^ci CO do jej prawdziwo5ci.

»Zgodme z §16 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentdw,
dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym winny bye sidadane wraz z thimaczeniem na j?zyk polski.

6. Art. 26 ust.3. ust.3a oraz ust.4 pzp.
Je^eli Wykonawca nie zloiyl o^wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oSwiadczen lub dokumentdw
potwierdzaj^cych okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub iimych dokumentdw niezb?dnych do
przeprowadzenia post?powania, o^wiadczenia lub dokumenty s^ niekompletne, zawierajq bl?dy lub budzq wskazane
przez Zamawiajqcego w^tpliwo^ci, Zamawiajgcy wzywa do ich zlpzenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyja^nien w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich zloienia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyja^nied oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa^ienie
post?powania.

Je^eli Wykonawca nie zloiyl wymaganych peinomocnictw albo zlotyl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj^cy
wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ie mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa^ienie post?powania.
Zamawiajacy wzywa tak5:e, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlo:zenia wyjaSnien dotyczacych o^wiadczed
lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.
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7. Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o^wiadczen lub dokumentdw potwierdzaj^cych okolicznoSci,
0 ktdrych mowa w art. 25 iist. 1 pkt 1 i 3 pzp, jeieli Zamawiaj^cy posiada o^wiadczenia lub dokumenty dotyczqce
tego Wykonawcy lub mo^e je u^ska6 za pomocq bezplatnych i og61nodost?pnych baz danych, w szczegdlno^ci
rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalno^ci podmiotdw
realizujqcych zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawce dost?pno^ci oswiadczen lub dokumentdw, o ktdiych mowa w §2, §5

1 §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
Wykonawcy oswiadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o ktdrym mowa powy2:ej, Zamawiaj^cy moiQ iqdad od Wykonawcy przedstawienia thimaczenia
na j^zyk polski wskazanych przez Wykonawc? i pobranych samodzielnie przez Zamawiajqcego dokumentdw.
Uwaga: Zeodnie z cvt. norma skorzvstanie z tei moaliwo^cl wvmaea wskazania przez Wvkonawc?
skonkretvzowanvch oswiadczen lub dnlnimentdw

»W przvpadku wskazania przez Wvkonawc9 oswiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w §2, §5 i §7 cyt.
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduj^ si? w posiadaniu Zaniawiaj^cego, w szczegdInoSci oSwiadczeh lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiaj^cego zgodnie z art. 97 ust.l pzp, Zamawiajgcy w celu
potwierdzenia okolicznoSci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oSwiadczeh lub
dokumentdw, o ile s^ one aktuabe (§ 10 ust. 2 rozporzqdzenia). Uwaga; Zeodnie z cvt. norm?^ sknrzystanift
z tei mo^liwoSci wvmaea wskazania przez Wvkonawce skonkretvzowanvch oSwiadczen lub dokumentdw.

Zapisy pkt VI ppkt 5-7 SIWZ nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentow/oswiadczen wymaganych
w nmiejszym post^powaniu.

8. Art. 24aa pzp.

Zamawiaj^cy zastraega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp mo^e w niniejszym post?powaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonad oceny ofert, a nast?pnie zbadad, czy Wykonawca,
ktdrego oferta zostaSa oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunek
udzialu w post?powaniu.

» Je^eli Wykonawca, o ktdrym mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy mo4e zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spebia warunki udziab w post?powaniu wykonawca, ktdry zlo2yl ofert? najwyzej ocenionq
spoSrdd pozostalych ofert.

Vn* Informacia o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiaceeo z Wvkonawcami oraz przekazvwania
oSwiadczen lub dokumentdw. Qsobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za poSrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiScie, za poSrednictwem poslahca, faksu
lub przy uiyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
usbg drog4 elektronicznq, tj. pocztq elektroniczn^ e-mail, z zastrzezeniem, it oferta winna zostad zto^ona pod
lygorem niewa±noSci w formie pisemnej, pebomocnictwo winno zostad zloione z zachowaniem formy okreSlonej
w pkt X lit. B SIWZ (rdwnie^ w przypadku jego zloienia w wyniku wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a
pzp), zaS oSwiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzqdzeniu Mmistra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich motQ 2^dad zamawiajqcy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie
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zam6wienia (rdwniei w przypadku ich ziozenia w wyniku wezwania, o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 pzp),

w formie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem, z jednoczesnym uwzgl^dnieniem §2 rozporzqdzenia Ministra

Przedsi^biorczo^ci i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniaj^cego rozporzqdzenie w sprawie rodzajdw

dokumentdw, jakich (...) (Dz.U,2018, poz. 1993).

Uwzgl?dniono art.l8a ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zam6wien publicznych oraz

niektdrych innych ustaw (DZ.U.2016.1020).

Patrz r6wnie^ pkt VI pkt 5 SIWZ.

2. Zawladomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktdrym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przekazane

przy u^ciu ̂ rodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu using

drog^ elektroniczn^, tj. poczt^ elektroniczn^ (e-mail), b^dz faksem, b^d^ za po^rednictwem poslanca.

3. JeZeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazujq o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
po^rednictwem feksu lub przy uiyciu ̂ rodkdw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o ̂wiadczeniu ustug drog^ elektronicznq, tj. poczty elektronicznej (e-mail), kaZda ze stron na Zqdanie drugiej

strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien poshigiwac si? numerem sprawy okre^lonym
w SIWZ.

5. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? pisemnie winny by6
skladane na adres: Slqski OW NFZ ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pok6j 208A.

6. Zawiadomienia, o^wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczty elektroniczn^
(e-mail) winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfa-katowice.pl: przekazywane faksem
winny byd kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moie zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyja^nienie tre^ci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSnieh
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwieh publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^any udzielid wyja^nieh
niezwlocznie, jednak nie pdiniej nii na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jeieli warto^d zamdwienia
jest mniejsza niZ kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 pzp - pod wanmkiem,
Ze wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l do Zamawiajqcego nie pdZniej niZ do kohca dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. JeZeli wniosek o wyja^nienie tre^ci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyja^nieh, Zamawiaj^cy
moZe udzielid wyja^nien albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

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

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moZe przed uplywem terminu skladania ofert zmienid treSd SIWZ.
9. Zamawiaj^cy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcdw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jeZeli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzien ustawowo
wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Osob^ uprawnion^ przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest:
Pan Mariusz Partyka - Gldwny Specjalista w Dziale Inwestycji i Zamdwien Publicznych;
adres e-mail: zamowieniapubliczne@nf7-katnwirfi pl.

VUI. Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiajqcy Zqda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokoSci:
2 000,00 zlotych (slownie; dwa tysiqce 00/100 zlotych).

2. Wykonawca moZe wnieSd wadiiim w jednej lub kilku nast?pujqcych formach:
1) pieni^dzu,

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

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
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5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art, 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.

3. Wadium wnoszone w pieniqdzu nale^y wplacid przelewem na rachunek bankowy wskazany poni:^ej:
BGKo/KatowiceNr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelew6w mi^dzynarodowych podaje si?: SWIFT, fl.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowlcach, ul. Podchorqiych 1,40-043 Katowice.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niz pieni?2na, Wykonawca obowiqzany jest zXotyt dokument
- wadium w kasie Slqskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie motQ warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadno^ci iqdania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej treSci winien uwzgl?dniad
postanowienia art. 46 ust.4a oraz ust.5 pzp. Dokument swoj^ waino^ci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofertq b?dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin skladania
ofert. Wadium winno mied charakter bezwarunknwy i niendwnlalny

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skladania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).
Przez wniesienie wadium rozumie si? zlozenie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^d± wplvw §rodk6w
piem?±nych na podany wyto] rachunek bankowy, przed uplywem terminu skladania ofert. o ktdrym mowa
w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nast^pi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. ZamawiaJ^cy zobowi^any jest odrzucid ofert?, je2eli wadium nie zostsdo wniesione lub zostalo wniesione

w sposdb nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwiazania oferta

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moie przedhi^d termin zwi^ania ofertq, z tym
ze Zamavyiaj^cy moZe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiqzania ofert^, zwrdcid si? do
Wykonawcdw o wyraZenie zgody na przedhii^enie tego terminu o oznaczony okres, nie dhiZszy jednak niZ 60 dni.

3. Odmowa wyraienia zgody, o ktdrej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedhiienie terminu zwiazania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluieniem okresu waZno^ci

wadium albo, jeZeli nie jest to moZliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedhizony okres zwi^ania ofertq.
Jeieli przedhi^enie terminu zwiqzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkor^smiejszej, obowi^ek
wniesienia nowego wadium lub j ego przedhiZenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zost^a wybrana jako
najkorzysmiejsza.

X. Qpis sposobu przvgotowvwania ofertv

A. Wykona Wykonawca winien wypebiid formularze (w tym wzory o^wiadczeh) w sposdb trwaly poprzez wpisanie
w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz?^6 formularza lub
caly formularz nie dotyczy Wykonawcy naleZy wpisad "nie dolyczy" i podpisad. Wszelkie dodatkowe, a konieczne -
zdamem Wykonawcy - informacje naleZy lunie^cid w zal^czniku do danego formularza, sporzqdzonym przez
Wykonawc?. Wykonawca winien przygotowad i zlo^d ofert? z wykorzystaniem wzordw formularzy oraz innych
zalqcznikdw skladajqcych si? na SIWZ. W przypadku edytowania, kopiowania lub przepisywania formularzy,
Wykonawca zobowiqzany jest nie dokonywad zmian meiytorycznych zapis6w znajdujqcych si? we wzorach
formularzy stanowi^cych zalqczniki do niniejszej SIWZ.

UWAGA! Zamawiaj^cy udost?pnia na stronie intemetowej ^Iqskiego OW NFZ formularze oraz oSwiadczenia
niezb?dne do sporz^dzenia oferty w formacie edytowalnym (Microsoft Word). Je2eli Wykonawca edytuje formularz
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lub oSwiadczenie, zobowiqzany jest dokiadnie przeczytac jego tre^6 oraz pordwna6 z oryginalnym zapisem SIWZ
w formacie pdf.

UWAGA! Dla ocenv. czv tre^c ofertv odpowiada tre^ci SIWZ decvduiaca iest wersia SIWZ w formacie pdf,

zawieraiaca skan podoisu Dvrektora Slaskieso QW NFZ.

Uwaga: Wykonawca odpowiada za tre^i ka^dego z przedkiadanych w ofercie formularzy i o^wladczen.
W przypadku, gdy tre56 oferty nie b^dzie odpowiadala tre^ci SIWZ, z zastrze^eniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta
podlegala b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, o^wiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiajqcego, a przygotowywane przez
Wykonawc? muszq byd podpisane przez osoby upowa^ione do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^n o warto^ci odpowladaj^cej niniejszemu zamdwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie rejestrowym
(ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelnomocnione - w takim przypadku oryginat
pelnomocnictwa (lub jego kopi^ poSwiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nalezy dolqczyd do oferty. Ofert§,
oswiadczenia i inne dokumenty winna podpisad osoba upowaSmiona do reprezentowania Wykonawcy. Oferta
podpis^a przez osob^ nieupowaiznion^ zostanie uznana za niewa^q.

C. Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D.^ Oferty Wykonawca proszony Jest dostarczyd w nast^pujacej formie: w zamkni^tej kopercie oznaczonej nazwa

i adresem ZamawiaJacego:

Narodowy Fundusz Zdrowia Slaski Oddzial Wojewddzki
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pok6j nr 208A oraz napisem:

Przetarg nieograniczony - Nr 4/pn/2020

MODERNIZACJA SYSTEmkGA^ENU GAZEM
NIE OTWIERAC PRZED: ....".7;. godz. 12.30

Jeieli oferta jest wysylana za pomoca przesylki kuriersklej/Iistowej, Wykonawca winien zaznaczyd,
ze przesytka zawiera ofert? oraz wskazad numer post^powanla. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za nastfpstwa spowodowane brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty lub brakiem ktdrejkolwiek
z ww. informacji.

E. ZamawiaJacy prosi o wlozenie do koperty jw. wypelnionego i podpisanego fonnularza oferty oraz koperty
oznaczonej "ZAL^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszcza zalqczniki wymienione w pkt 15 formularza oferty,
z uwzgl?dnieniem uwag do zaiacznikdw.

W przypadku o^wiadczen lub za^wiadczen skladanych przez Wykonawc? zawierajacych informacje stanowiace
taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
CO do ktdiych Wykonawca zastrzegl, ie nie moga byd one udost?pnione innym uczestnikom post?powania,
Wykonawca powinien umieScid je w osobnej kopercie oznaczonej; „ZAL4CZNIKJ - TAJEMNICA
PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyd je w inny widoczny sposdb.

Uwaga! Tajemnic? przedsiebiorstwa definiuje art. 11 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U.2019.I010 ze zm.):
Przez tajemnic^ przedsiebiorstwa rozumie sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq, ktore jako calosc lub w szczegolnym
zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujqcym sie tym rodzqjem
informacji albo nie sq latwo dostepne dla takich osob, o He uprawniony do korzystania z informacji
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lub rozporzqdzania nimi podjql, przy zachowaniu nalezytej staramosci, dzialania w celu utrzymania

ich w poufnosci.

Zgodnie z art. 8 ust.3 pzp, Zamawiajqcy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnic^ przedsi^biorstwa

w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieiiczciwej konkurencji, je;^eli Wykonawca, nie pd^niej niz w terminie

sktadania ofert, zastrzegj. ie nie mogq by6 one udost^pniane oraz wvkazah iz zastrzezone informacje stanowiq

tajemnic^ przedsi^biorstwa. Wykonawca nie moze zastrzee informacji, o ktdrych mowa w art. 86 ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca mo^e zlo^yd tylko jedn^ ofert? na cate zamdwienie. Ofert? skiada si? w formie

pisemnej pod lygorem niewazno^ci. Zamawiaj^cy nie wyra^a zgody na zlo^enie oferty w postaci elektronicznej.

G. TreSd z{o:i;onej oferty musi odpowiadad treSci SFWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego
w przypadku zaistnienia co najmiiiej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wspdlnie ubiegad si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy
si? o udzielenie zamdwienia musz^ zatqczyd do oferty pebiomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy
tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia
albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument pelnomocnictwa
winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit. B SIWZ dla peinomocnictw.

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oSwiadczen:

1) formularz oferty

2) formularz opis przedmiotu

zamdwienia

3) formularz opis

rdwnowaino^ci

4) formularz kalkulacj a cenowa -

5) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 ust.3 a pzp

oraz ppdzielona platno^d

6) wzdr o^wiadczenia, o ktdrym -

mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1

pzp

nale^y wypehiid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;
w ramce w pkt 1 formularza oferty naleiy podad cen? ostateczn^ oferty

za realizacj? calego zamdwienia;

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie ryczaltowe;

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (nalezy

zal^czyd do formularza oferty)

jeZeli Wykonawca oferuje rozwiqzania (normy) rdwnowaZne (patrz: pkt in
naleZy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
nalezy zal^czyd do formularza oferty);

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (formularz
naleZy zalqczyd do formularza oferty);

nale2y wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym (informacj?
nalezy zal^czyd-do formularza oferty);

nale^ wypelnid i podpisad w miejscu

(o^wiadczenie zal^czyd do formularza oferty);
do tego wyznaczonym

7) wzdr o^wiadczenia - grupa

kapitalowa

naleZy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz zlo^d
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej informacji,
o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.
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XI. Mieisce oraz termin sk!adania i otwarcia ofert

1. Ofert? nale^y zlotyd w siedzibie Zamawiaj^cego:
Slqski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A (11 pi?tro),
w termlnie do dnia , ....0.4 v.P.?:.,?.® dogodziny 12.00.

la. Zamawiajqcy informuje, ii z uwagi na ogloszony stan epidemii na obszarze Rzec^pospolitej Polsldej
(Dz.U.2020, poz.491 ze zm.) oraz wprowadzone w zwiqzku z tym obostrzenia, korespondencja
przyehodzqca do Slqskiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest 24-godzinnej
kwarantannie. Wykonawca proszony jest o uwzgl?dnieiiie niniejszego przy skladaniu ofert.

2. Zamawiajqcy nlezwlocznie zwraca ofert?, ktdra zostala zlo^ona po terminie.
3. Wykonawca moie, przed uplywem terminu do skladania ofert, ztnienid lub wycofad ofert?. ,
4. Otwarcie ofert odb?dzie si? w dniu ..0..4i..D.6t..2D20 o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym w pkt 1,

sala 5.2 (V pi?tro).

4a, W zwiqzku z ogtoszonym 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 Slgskiego Oddzialu Wojewddzkiego NFZ, pod adresem:
https://www.voutube.com/channel/UCZbvmvIemiT-wkcA5Yi 57w

5. Otwarcie ofert jest jawne. BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwot? (brutto), jak^
zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamdwienia.

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

7. Nlezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajqcy zamieszcza na stronie intemetowej (www.nfz-katowice.pD
informacje dotyczqce:

1) kwoty, jakq zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;
2) firm oraz adresdw Wykonawcdw, ktdrzy zto2yli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platno^ci zawartych w ofertach.

XU. Opls sposobu obliczenia cenv ofertv

Cena oferty podana w pkt 1 formularza oferty stanowi wynagrodzenie ryczaltowe. Cena oferty winna
zawierad wszelkie koszty niezb?dne do wykonania zamdwienia, zgodnie ze wzorem umowy.
Cena netto dokumentacji projektowej podana w formularzu kalkulacja cenowa - w poz.l tabeli, nie
moze przekroczyd 5% ceny oferty netto.

Wykonawca zobowiqzany b?dzie zrealizowad catoksztah prac wynikajqcych z przedmiotu zamdwienia za cen?
oferty podanq w pkt 1 formularza oferty uwzgl?dniajqcq wszystkie koszty zwi^zane z wykonaniem
zamdwienia. Wykonawca realizuj^c pTzyszl^ umow?, nie b?dzie mdgl domagac si? podwyiszenia
wynagrodzenia, nawet je51i w chwili zawarcia umowy nie mo^a bylo przewidzied rozmiaru lub kosztdw prac.
Wynagrodzenie ryczaltowe umowy jest wynagrodzeniem niezmieimym.
W celu ustalenia, na kirn spoczywa obowigzek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty
informacj?, o ktdrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzdr informacji zal^czono do SIWZ) zawieraj^c^ rdwnieS:
informacj? odnosz^cq do kwestii „mechanizmu podzielonej platnoSci". Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, je5:eli
zlo2ono ofert?, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania u Zamawiaj^cego dbowi^zku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ushig, Zamawiaj^cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny/cen (netto) podatek od towardw i ushig, ktdry mialby obowi^ek rozliczyd zgodnie z tymi
przepisami.

1.
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5. Mechanizm podzielonej platno^ci - jezeli dotyczy.

Zamawiaj^cy informuje, ie b^dzie realizowat platno^6 za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

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

zaplaty, jeieli umowa dotyczy towardw lub ushig wymienionych w zal^czniku nr 15 do ustawy o podatku od

towardw i ushig.

Mechanizm podzielonej platno^ci nie b^dzie wykorzystany do zaplaty za czynno^ci lub zdarzenia pozostaj^ce poza

zakresem podatku VAT, np. odszkodowania, kary umowne, a takic za Swiadczenia zwolnione z VAT lub

opodatkowane stawk? 0%.

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

wynagrodzenie (cen§ oferty) brutto, czyli uwzgledniaj^c^ podatek VAT, za wyj^tkiem sytuacji zwolnienia z VAT

b^dz opodatkowania stawk^ 0%.

6. Wszystkie ceny (wartoSci) zawarte w ofercie winny zostad przez Wykonawcf podane z dokladno^ci^

do dw6ch miejsc po przecinku, przy uwzgl^dnieniu zasady, it ceny (warto^ci) naleiy zaokr^glad do pebiych

groszy, przy czym kohcdwki poniiej 0,5 grosza pomija si?, a koncdwki 0,5 grosza i wy^sze zaokr^gla si? do

1 grosza.

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

8. Rozliczenia mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawc^ b?d4 prowadzone w walucie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

Xni. Opts krvterldw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvterldw i sposobu ocenv ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowad b?d4 przedstawione ponizej kryteria oceny ofert oraz nast?pujqcy
sposdb oceny ofert:

I. Cena - waga 60%

najnizsza cena spoSrdd wszystkich ocenianych ofert

IloSd punktdw = —— — —— x 100 pkt x 60%

cena ocenianej oferty

n. Rodzai oferowanego §rodlm ga^niczeeo - waga 40%

Wykonawca w formularzu opis przedmiotu zamdwienia winien podad oferowany rodzaj Srodka gaSniczego.
»W przypadku zaoferowania ekologicznego* ̂ rodka gaSniczego, oferta otrzyma 100,00 pkt.

»W przypadku zaoferowania ̂ rodka ga^niczego nale^cego do grupy F-gaz6w (wodorofluorow?glowodory) b^dz

innego ni^ ekologiczny Srodek ga^niczy, oferta otrzyma 00,00 pkt.

»W przypadku niewskazania, niejednoznacznego b^d^ bl?dnego wskazania rodzaju ^rodka ga^niczego oferta

otrzyma 0,00 pkt.

»MaksymaInie w kryterium II oferta moZe otrzymad 100,00 pkt.

»Liczba punktdw otrzymana przez ofert? w kryterium 11 zostanie przeliczona przez wag? kryterium, 40%.

* Przez ekologiczny irodek gaSniczy rozumie si? rodzaj gazu, ktdry jest aktywnym srodkiem gasniczym,

powodujqcym bardzo szybkie gaszenie plomieni poprzez polqczenie mechanizmow jhycznych i chemicznych.
Czynnik fizyczny niwelowania phmieni realizuje si? poprzez absorbcj? ciepla, co skutkuje spadkiem temperatury
plomienia i tym samym degraduje reakcj? lancuchowq wyst?pujqcq w plomieniu. Oddzialuje rowniez chemicznie
poprzez przerwanie reakcji lancuchowej odpowiedzialnej za rozprzestrzenianie si? ognia. Przeciwpozarowe

dzialanie gazu bezpiecznego dla warstwy ozonowej opiera si? na polqczeniu mechanizmow flzycznych
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/ chemiczr^ch, ktore nie wplywajq na zawartosc tlenu. Osoby znajdujqce si§ w obszarze obj§tym pozarem,
w ktdrym nie wyst?puje ograniczenie widocznosci mogq widziec i oddychac, i stqd mogq bezpiecznie opuscic
zagrozony obszar. 2 uwagi na znikomq toksycznosc gaz ten mozna stosowac tarn, gdzie przebywajq ludzie
(akceptowalny do vzycia srodek caikowitego wypelnieniapomieszczen, w ktdrych przebywajq ludzie).

»Punkty liczone z dok^adno^ci^ do dwdch miejsc po przecinku przy uwzgl^dnieniu zasady wyraionej w pkt
XllpktdSIWZ.

»Ocena kohcowa oferty b?dzie sumq ilo^ci punktdw uzyskanych w kryterium I i II przy zastosowaniu opisanych
w kaidym kryterium wzordw matematycznych, czy zasad pr^znawania punktdw.

XIV. Informacie o formalno^ciach. iakie powinnv zostad dopetnione po wvborze ofertv w celu zawarcia

umowv w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiajqcy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegajqcemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest waZna, nie
podlega odrzuceniu, odpowiada zasadom okre^lonym w ustawie Prawo zamdwieA publicznych, spelnia
wymagania Zamawiajqcego okreSlone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteridw
oceny ofert okre^lonych w SIWZ. Zamawiaj^cy informuje o wyborze ojferty zgodnie z art. 92 pzp.

2. Zamawiajqcy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcq, z zastrzezeniem
art. 183 pzp, w terminie okre^lonym w art. 94 ust.l pkt 2 pzp.
Form^ przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreila pkt VII pkt 2 SIWZ przy
uwzgl^dnienm przepisdw przeJSciowych ustawy z dnia 22,06,2016 r, o zmianie ustawy - Prawo zamdwiett
publicznych orazniektdrych innych ustaw (DZ.U.2016J020),

3. Zamawiaj^cy moi:e zawrzed umow? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w art. 94 ust.l pzpJeZeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zioiono tylko jedn^ ofert? lub
b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej ni^ kwoty okre^lone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynno^ci
Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok
lub postanowienie kohcz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pi^mie informuj^cym o wyborze
oferty lub w piSmie odr?bnym. Zamawiajqcy na wniosek Wykonawcy mo4e wyrazid zgod? na podpisanie
umowy drogq korespondencyjnq, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdiniej w dniu
wyznaczonym Jako dzied zawarcia umowy Wykonawca zobowi^any Jest wnie^d zabezpieczenie naleiytego
wykonania mnowy.

5. JeZeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moie
wybrad ofert? najkorzystniejszq spo5rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba 2e zachodzq przeslanki uniewaznienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezvtego wykonania umowv

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy iqda od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". WysokoSd zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.

2. Zabezpieczenie mo^e zostad wniesione wedhig wybom Wykonawcy w jednej lub w kilku nast?puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spdldzielczej kasy oszcz?dno5ciowo-kredytoweJ, z tym,
±Q zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni?Znym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

18



Nrzamowienia; 4/pn/2020

e) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdiych mowa w art. 6b ust5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polsldej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
poni^ej, z odpowlednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze znalazly si? na rachunku Zamawlajqcego
najp6:miej w dniu wyznaczonym jako dzieA zawarcia umowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

Na potrzeby przelew6w mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW" oraz adres banku: Bank
Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchorg^ych 1,40-043 Katowice.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowiqzany
jest zlo2ye stosowny dokument w kasie Sl^kiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j
nr 410, najp6Mej w dniu wyznaczonym jako dzieh zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo^e dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
0 ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem
cigglo^ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokoSci. 0 zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^zany jest poinformowad Zamawiajqcego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie mo2e warunkowad

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci i^dania wyplaty przez wystawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwarunkowv i nieodwnialny-

7. W okresach przyshiguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiajqcy nie mo:^e zostad
pozbawiony mo:fcUwo5ci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,
jei^eli zdarzenie uzasadniajqce roszczenie wystqpilo w okresie waino^ci zabezpieczenia (jezeli zabezpieczenie
zostaio wniesione w formie dokumentu - w okresie wainoSci dokumentu).

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

9. Zasady zwi^ane z zabezpieczeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia, okre^Ia wz6r umowy oraz art. 151
ust.l pzp.

XVI. Istotne postanowienia umowv - wz6r umowv

1. Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysoko^d kar
umownych z tytuhi niewykonania lub nienalei^ytego wykonania umowy, zawiera wz6r umowy zalqczony do
SIWZ. Wz6r umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamdwienia.

2. Integralni cz?^cii przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufiio^ci w NFZ
stanowi^ca zal^cznik nr 3 do umowy oraz Klauzula informacyjna stanowiica zalicznik nr 4 do umowy.

3. Wykonawcy wyst?pujicy wspdlnie (art. 23 pzp) ponosz^ solidami odpowiedzialno^d za wykonanie umowy
1 wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

XVn. Pouczenie o ̂ rodkach ochronv prawnei Drzvsluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o udzielenie

zamdwienia

1. Srodki ochrony prawnej przyshiguji na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguji Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takie innemu podraiotowi, jeZeli

ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidsl lub moze ponie^d szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiajicego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia przyshiguji rdwniez organizacjom wpisanym na list?,
0 ktdrej mowa w art, 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie przyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci Zamawiajicego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynno^ci, do ktdrej zamawiajicy jest zobowiizany
na podstawie ustawy.
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5. Je±eli wartoS(5 zam6wienia jest mniejsza nii kwoty okreSIone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

8, odwolanie przyshiguje wyi^czaie wobec czyimo^ci;

1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;

2) okre^lenia warunkdw udziahi w post^powaniu;

3) wykiuczenia odwohij^cego z post^powania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwohijgcego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwolanie powinno wskazywad czynnoSd lub zaniechanie czynno^ci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si§

niezgodno^d z przepisami ustawy, zawierad zwi^zle przedstawienie zarzutdw, okreSlad zqdanie oraz wskazywad
okoliczno^ci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym- podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

8. Odwohij^cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj^cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki

sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego tre^ci^ przed uplywem tego terminu.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu moie w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad
Zamawiajqcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci podJ?tej przez niego lub zaniechaniu czynno^ci,
do ktdrej jest on zobowiqzany na podstawie ustawy, na ktdre nie przyshiguje odwolanie na podstawie art. 180
ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadno^ci przekazanej informacji Zamawiajqcy powtarsa czynno^d albo
dokonuje czynno^ci zaniechanej, informujqc o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany w ustawie dla tej
czynno^ci. Na czynno^ci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przyshiguje odwolanie, z zastrzezeniem art.
180 ust. 2 pzp.

10. Tenniny wnoszenia odwolania okre^la art. 182 pzp.

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

12. Skarg? wnosi si? do sqdu okr?gowego wla^ciwego 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. ZloZenie skargi w placdwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawv z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciwemu sqdowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moie wnie^d tak^e Prezes
yrz?du Zamdwied Publicznych. Prezes Urz?du moZe takZe pr^stqpid do toczgcego si? post?powania. Do
czynno^ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawv
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.

14. Szczegdlowe zasady zwigzane ze ^rodkami ochrony prawnej reguluj^ przepisy ustawy Prawo zamdwied
publicznych.
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XVni. RODO; informacia dia Wvkonawc6w

l)OT\CM€A§%£Eil%:ARZA|li®l%fBfoSBQWOT ' ' '
w I'os I i,i'omNnsQ|ijpaEpNiE*zm^ywEi^A'^^

i^igli^8^S#iMzM|pyjSiiijiia^^

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.w sprawie ochrony osob flzycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przephj^u takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Og61ne rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej:
RODO), Zamawiajqcy podaje nast^pujqce informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH
'  •• s,. ..f.

Narodowy Fimdusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Slqskiego Oddziahi WojeSvddzkiego NFZ, w zakresie
d^ych osobowych - przetwarzanych w oddziale wojewddzkim, zktdrym mog^ si? Panstwo skontaktowad
w nast?puj^cy spos6b:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomocq platformy ePUAP,
■ e-mailem: kancelaria@nfz-katowice.pl

ff'INSREKfSSp^
W sprawach dotyczqcych przetwarzania Pahstwa danych przez Slqski Oddzial Wojewddzki NFZ ihozna
kontaktowad si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?pujqcy sposdh:
■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ telefonicznie: na numer telefonu wskazany najstronie internetowej Slqskiego OW NFZ www.nfz-kqtowice.pl.
' e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl

•jeE§P»OpSTA^i^»ra V'- --r—
Pahstwa dane osobowe przetwarzane b?dq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwiqzanym z post?powaniem
o udzielenie zamdwienia publicznego znak: 4/pn/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieo^aniczonego.
Podstaw^ prawn^ przetwarzania Pahstwa danych jest w szczegdlno^ci:

■  RODO, w szczegolnosci art. 6 ust. 1 lit c;
■  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ̂wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ̂ rodkdw publicznych;
■  usta,wa z dnia.29 stycznia 2004 r. - prawo zamdwien publicznych;
■  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny;
■  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach 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.

»;ODBIpRCY^ANYCH'®$OB£? -■
Odbiorcami Pahstwa danych osobowych b?dq 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 zamdwieh publicznych,
dalej „pzp".
Ponadto, odbiorcq Pahstwa danych osobowych mog^ byd osoby lub podmioty. posiadaj^ce upowainienie
dp pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisdw prawa powszechnie obowi^jqcego (w tym na
podstawie ustawy o dost?pie do informacji publicznej). Dane osobowe mogq zostad przekazane podmiotom, z ktdomi
administrator danych osobowych zawart umow? powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych
osobowych nie zamierza przeka^'wad Pahstwa danych osobowych do pahstwa trzeciego, z zastrze±eniem sj4uacji gdy

obowiqzek wynika z przepisu prawa powszechnie obowigzujqcego.

21
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Panstwa dane osobowe przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, przez bkres 4 lat od dnia zakonczenia
post^powania o udzielenie zamdwienia, a je^eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caly czas trwania umowy.

pra\^^^5^6rych d
W odniesieniu do danvch przetwarzanvch we wslmzanvm celu. osobie. ktdrei dane dotvcza przvshiguie:
■ na podstawie art. 15 RODO, prawo dost^pu do tre^ci swoich danych;
■ na podstawie art, 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym nie moze to skutkowac

zmianq wyniku post^powania a udzielenie zamowienia puhlicznego ani zmianq postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z pzp oraz nie mote naruszac integralnosci protokolu orazjego zalqcznikow; ,

■ na podstawie art. 18 RODO, prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobpwych
z zastrzeZeniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO - tj. w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby flzycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzglfdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pqhstwa czhnkowskiego\

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeh przepisdw RODO\

Nie przvshisuie Pahstwu:
■ w zwiqzku 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 d^ych osobpwych, gdyZ podstawq prawn^

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

Obowiqzek podania danych osobowych bezpo^rednio Panstwa dotycz^cych jest wymogiem ustawowym, okre^lonym
w przepisach pzp, zwiqzanym z udzialem w post?powaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreSlonych danych wynikajq z pzp.

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

UWAGA! W przypadku otrzymania niniejszej SIWZ niekpmpletnej lub nieczytelnej naleZy fakt ten
natychmiast zglosid Zamawiajqeemu.

i/i
jngr iBr\\., uzaowsks

/
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OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Firma:

Narodowy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddzial Wojewodzki
ul. Kossutha 13

40-844 KatoTvice

Adres:

Numer KRS: /jezeli dotyczy/

CEIDG: /jezeli dotyczy/

Nutner REGON: /jezeli dotyczy/

Numer NIP:

adres e-mail: (jezeli jest)

strona www: (jezeli jest), telefon: fax;

Nt rachunku bankowego Wykonawcy, na ktpry Zamawiaj^cy b^dzie mogl zwroci^ wadium:

/dotyczy wadium wniesionego wpieniqdzu/

1. W nawiazaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym maj^cym za przedmiot robot? budowlanq, polegaj^c^

na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych - modemizacja systemu gaszenia gazem

w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul, Kossutha 13, oferujemy wykonanie dla Sl^skiego

Oddziaiu Wojewodzkiego NFZ calego zamowienia zgodnie ze SpecyfiOcacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia,

za cen? ryczaltow^ oferty:

cena netto zl + wartosc 23% podatku VAT =

zl bmtto (cena brutto),

UWAGAI

PatrzpktXIIppkt3i4SlWZbraz wzorinformaciL o ktoreitnowa wart. 91 ust.3apzp orazpodzielona
ptatnosc \
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2. Os^dadczamy, iz zobowi^zujemy si? wykonac zamowienie w ci^gu 60 dni licz^c od dnia zawarcia umowy
z zastrzezeniem postanowien wzoru umowy, w tym §3 i §4 wzoru umowy.

»Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej winno nast^Ic bez zb^dnej zwloki, nie pozniej jednak
niz w terminie do 10 dni licz^c od dnia zawarcia umowy (z wyj^tkiem dokumentacji powykonawczej,
tj. kosztorysu powykonawczego oraz projektu powykonawczego);

»Przedlozenie kosztorysu powykonawczego winno nast^ic wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robot;
»Przed dokonaniem protokolamego odbioru robot budowlanych Wykonawca winien przeprowadzic testy
sprawnosci systemu gaszenia gazem;

»Opracowanie i dostarczenie projektu powykonawczego winno nast^ic nie pozniej niz w nast?pnym dniu
roboczym po podpisaniu protokolu odbioru robot budowlanych;
»W termime do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic
Zamawiaj^cemu dokument potwierdzajq.cy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okreslonych
we wzorze umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz akceptuje terminy wynikaj^ce ze wzoru umowy.

3. Oswiadczamy, iz zobowiqzujemy si? udzielic 36-miesi^cznej gwarancji i r?kojn:u za wady przedmiotu
zamowienia, w-tym na dokumenty prpjektowe, wykpnane roboty budowlane, w tym,instalacje oraz dostarczone
urz^,dzenia, a takze na pozostaie elementy umowy, ktore mozna obj^c gwarancjq. i r?kojmi^, za wady,
na warunkach okreslonych we wzorze umowy.
Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu zamowienia rozpoczyna si? od dnia podpisania protokolu
odbioru robot budowlanych, kohczy zas wraz z uplywem 36 - miesi?cznego okresu gwarancji i r?kojmi za wady
licz^c od dnia podpisania protokolu koncowego.

W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia, w calym okresie jej trwania, Wykonawca zobowi^zany
b?dzie do bezplatnego serwisowania zainstalowanego systemu gaszenia gazem, tj. do dokonywania przegl^dow
oraz konserwacji wszystkich zamontowanych w ramach umowy urz^dzeh i instalacji, na warunkach opisanych
we wzorze umowy.

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

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

6. Oswiadczamy, ie zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz ze zdobylismy informacje
niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zobowi^zujemy si? w przypadku
wyboru naszej oferty do wykonatiia zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w SIWZ oraz
obowi^zuj^cymi normami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zal^czony do SPOC'Z wzor umowy wraz z zalqcznikiem nr 3 do umowy - wzorem Umowy
o zachowaniu poufhosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowariy i zobowi^zujemy si? w przypadku wyboiu
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww. wzorach umow, w miejscu i terminie

. -wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.
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8. Oswiadczamy, ie zamierzamy powierzyc nast^uj^cemu podwykonawqr wykonanie nast^puj^cej cz^sci
zamowienia*:

Lp. Czesc zamowienia Fitma Podwykonawcy

* nale:^ wypel'iiic tylko w ptzypadku zamiani wykonywania zamdwienia z udzial^m podwykonawcy/6w
wskazuj^c cz^sc zamowienia, ktotej wykonanie Wykonawca zamierza powietzyc. podwykonawcy oraz iirm^
podwykonawcy/6w.

9. Oswiadczamy, ic przy wykonywaniu zamowienia b^dziemy polegac / nie b^dziemy polegac* na zasobach
innego podmiotu w zakresie dotycz^cym sytuacji finansowej ̂ osiadanie srodkow finansowych lub zdolnbsci
kredytowej).

* niepotrzebne skreSlid

W ptzypadlai polegapia na sytuacji Gnansowej innego podmiotu lub podmiotow, Wykonawca udowodni,
iz realizuj^c zamdwieme b^dzie dysponowat niezb^dnymi zasobami tego podmiotu lub podmiotow,
w szczegdlnodci przedstawiajqc zobowigzanie tego podbniotu lub podmiotdw do oddania mu do dvspozvcii
niezb^dhych zasobdw na potrzeby realizacii zamdwienia

: 10. Zobowi^zujemy si? w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w wysokosci odpowiadaj^cej .10% ceny oferty. Zabezpieczenie wniesiemy najpozniej w dniu
wyznaczonym jako dzien zawarda umowy.

11. O^wiadczamy, ze wypelnilismy obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporz^dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietma 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 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?powaniu.*

* W pr^adku, gdy Wykonawca nie ptyeka^je danych osobonych innych nis^ beyposrednio jego dotycyqcych lub yachodyi
wyhcyenie stosowania obowiqyku infomayjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, tresci oswiadcyenia
Wykonawca nie sklada, jt. nale^ nykreslic tresc oswiadcyenia albo wpisac NIE DOTYCZY,

12. Odwiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania pouftiosci dla Wykonawcy /osoby reprezentuj^cej
Wykonawc?.

My nizej podpisani/Ja nizej podpisany/a, w zwi^zku ze ziozeniem oferty w post?powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego - zamowienie nr 4/pn/2020, z uwagi na udost?pnianie Informacji Poufhych,
zobowiazuj? si?/zobowi^zujemy si? do:

1) zachowania w tajemmcy wszystkich Informacji Poufiiych uzyskanych podczas reaKzacji umowy,
przednuotem ktorej b?dzie zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych - modemizacja systemu
gaszenia gazem w serwerowni w budynku A 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
-pizekazane.

(2^
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2) wykorzystywania Informacji Pou&iych uzyskanych podczas realizacji umowy wyl^cznie w celu tealizacji
umowy.

13. OSwiadczamy, i± upowaznienie osob reprezentuj^cych Wykonawc^ w niniejszym post^powaniu
(w tym podpisuj^cych ofert?/formularze/oswiadczenia), a wskazanych ponizej wynika z nast^puj^cego
dokumentu*:

1) KRS □
2) CEIDG □
3) peinomocnictwa □

zataczonego do niniejszego formularza oferty udzielonego przez osoby odpowiednio umocowane.
*nalezy zaznaczyc podpunkty dotycz^ce Wykonawcy

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

/imif i nazwisko/ /podstawa upowaznienia do reptezentowania Wykonawcy/

14. O^wiadczamy, i± naleiymy/nie naleiymy* do grupy malych lub Stednich przedsi^biorstw.
* niepotizebne skreslic

Definigi malego ora^ sredmego pr^edsi^bior^, a tak^e mikropr^dsiihiorc^ s^awiera ustawa ^ dnta 06.03.2018 r. Pram pr^edsiiblorvow
U. 2019.1292 s^e Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 1 pkt 3 gt. ustawy u^te w ustame okreslenia or^ac^ajri:

1) mikroprzedsi^biorca - pr^dsi^hiorc^, ktoiy n> co najmniej jednym roku !(_ dwoch ostatnich lat obroto^ch speiniai teicrqiie nast^pujtice
warunki:

a) r^atrudnial srednioroc^nie mniej ni^ 10 pracownikow ora^
b) osiqgnqt roc^ny obrot netto sprv(edaiy towarow, uyroboiv i uslug ora*(^ ^ operagifinansonych nieprvykracr^jcuy rownowartosd w i^lotych 2
milionow euro, lub sumy aktywow jego bilansu spor:^dr(pnego na koniec jednego pi tych lat nie prr(ekrocryly rownowariosci iv ;(lotych 2 miUonow
euro;

2) maiy przedsigbiorca - pre^dsi^biorci, ktoiy m co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat ohrotowych speiniai Iqc^ie nastfpujace
warunki:

a) 5(atrudnialsrednioroct^niemniejnii(^50pracownikoworat^^
b) osiqgnql rociqiy obrot netto ^e spiyedaiy towarow, nyrobow i uslug orae(^ operagifinansowych niept^kracs^ajqcy rownowartosci w r^lotych 10
milionow euro, lub suny aktywowjego bilansu spors^ydc^nego na koniec jednego tych lat nieprs^kroctyly rownowartosci w i^lotych 10 miUonow
euro - i ktory nie jest mikropt^dsiibiorcq;
3) stedni ptzedsiybiorca - prr^edsi^biorci, ktory w co najmniej jednym roku dwoch ostatnich lat obrotowych speiniai luci^nie nast^ujqce
warunki:

a) s^atrudnial srednioroct^nie mniej nii(^ 250pracownikdw orai^
b) osiqgncil rocs^ny obrot netto s;e sprr(edaey towarow, nyrobow i uslug orac(^ ^ operagifinansonych nieprs(ekracr(ajci<y rownowartosci w sjotych 50
milionow euro, lub sumy aktywowjego bilansu spon^dspnego na koniec jednego tych lat nie prpkroctyly rownowartosci w ^lotych 43 milionow
euro

- i ktdry nie jest mikropnpdsi^biorcci ani malympr^edsiibiorcq.
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IS. Za^^cznikami do niniejszego fotmularza oferty nast^pujqce wypetnione formularze/
oswiadczenia/dokumenty:

1) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz podzielona platnosc
2) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp
3) formularz opis przedmiotu zamowienia

4) formularz opis rownowaznosd - jezeli dotyczy
5) formularz kalkulacja cenowa

6) pisemne zob'owqzanie inriego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia - jezeli dotyczy

7) peinomocnictwo osob- reprezentuj^cych Wykonawc? (oryginal lub kopia poswiadczona notmalnie/odpis
notarialny) - jezeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego)

8) inne - jezeli dotyczy

Uwag-a!

1) oswiadczetiie o przynale:znosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca
sklada w teminie 3 dni od s^amies^c^enia informagi, o ktorej mowa w art. 86 ust.5 na stronie intemetowej www.nj^
katowice.pl

2) informacja banku lub spdtdzielczGj kasy oszcz^dnodciowo-kredytowej skladana jest na we^anie
ZamawiajqcegOy o ktorym mowa w art. 26 ust.2pi^ ̂ citr^ SIWZ).

Imi^ i nazwisko upetoomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

- monTMsa Uzdowska
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L

1. Przedmiot zamowienia stanowi.zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych - modemizacja

systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zgodnie z

zasadami okreslonymi w SIWZ.

Zakres prac w ramach przedmiotu zamowienia zostal okre^Ionv w PFU. Zakres ten obeimuie w szczegolnosci:
1) wykonanie dokumentacji projektdwej (projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysu

inwestorskiego szczegolowego, dokumentacji powykonawczej);
2) demontaz i utylizacj? wyeksploatowanych elementow istniej^cego systemu gaszenia gazem;
3). wykonanie robot budowtoo - instalacyjnych;

4) dostarczenie, montaz oraz uruchomienie kompletnej instalacji (systemu) gaszenia gazem serwerowni;
5) przeprowadzenie testow sprawnosci systemu gaszenia gazem.

Na opis przedmiotu zamowienia sklada si^:

a) formularz opis przedmiotu zamowienia,

b) Program flinkcjonalno-uzytkowy autorstwa KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o., zwany dalej
„programem funkcjonalno-uzytkowym", „Programem" lub „PFU".

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sif z Programem funkcjonalno-uzytko^m.oraz akceptuje go.
Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktorym podaje si^ przeznaczenie
ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne,
materialowe i funkcjonalne.

Wysokosc pomieszczeh obj?tych gaszeniem przedstawia si^ nast^pujqco:
a) pomieszczenie administratorow: wysokosc pomieszczenia wynosi okolo 3,07 m;
b) pomieszczenie serwerowni:

- wysokosc mierzona od podlogi technicznej do sufitu typu Armstrong wynosi okolo 2,7 m;
- wysokosc mierzona od stropu do podlogi technicznej wynosi okolo 6,4 m;
- wysokosc mierzona od sufitu typu Armstrong do stropu nad serwerowni^ wynosi okolo 0,6 m.
Opisane powyzej pomieszczenia obrazuje lysunek wchodz^cy w sklad PFU - strpna nr 11 PFU.

UWAGA!

»Uszczeg61o\vienie i konkretyzacj? PFU stanowi^ wz6r umowy oraz formularz opis przedmiotu zamdwienia.
W razie wqtpliwoSci Wykonawca zwigzany jest tre^ci^ wzoru umowy oraz formularza opis przedmiotu zamdwienia.
»Wykonawca.skladaj4c ofert? nie jest zobligowany zal^czyc do oferty Program, o ktorym mowa powyzej.

W ramach prac projektowych Wykonawca zobowi^zany jest do opracowania i dostarczenia.dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz innych dokumentow
wyspecyfikowanych ponizej, zwanych dalej l^cznie „dokumentacj^ projektow^'' bqdz „dokumentami
projektowymi", tj.:

a) projektii budowlanego i projektu wykonawczego (sporz^dzone jako jedno opracowanie) instalacji
systemu gaszenia gazem;

b) przedmiaru robot/

I'
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c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

d) kosztorysu inwestorskiego szczegolowego (zwanego dalej takze kosztoiysem inwestorskim);
e) kosztorysu powykonawczego;

f) projektu powykonawczego;

g) projektow, pozwolen, uzgodnien i ppinii, jesli b^dq. wymagane odr^bnymi przepisami.

2. Wykonawca zobowiqzuje si? do wykonania zamowienia zgodnie z ofert^ Wykonawcy zlozonq
w zamowieniu nr 4/pn/2020, w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie

z obowi^jqcymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowiqzuj^cych
norm odnoszqcych si? do przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca zobowi^je si? pelnic nadzor autorski nad wykonywanymi robotami budowlanymi
w calym okresie realizacji zamowienia.

4. Wykonawca wyraza zgod? na przeniesienie autorskich praw maj^tkowych do dokumentacji
projektowej na zasadach opisanych we wzorze umowy.

5. Wykonawca oswiadcza i zobowiqzuje si?, iz wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz
inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy b?d^ fabiycznie nowe, nieuzywane i w pelni
wartosciowe, zgodne z wymogami opisanymi we wzorze umowy.

6. Wykonawca zobowi^je si? udzielic 36-miesi?cznej gwarancji i r?kojmi za wady przedmiotu
zamowienia na waruiikach okreslonych we wzorze umowy (uwaga: niniejszy zapis stanowi
doprecyzowanie zapisu FPU, w ktorym okres gwarancji okreslono jako co najmniej 24 miesi^ce).
Wykonawca oswiadcza i zobowi^zuje si? do bezplatnego serwisowania zainstalowanego systemu
gaszenia gazem, tj. do dokonywania przeglqdow oraz konserwacji wszystkich zamontowanych
w ramach umowy urzqdzeh i instalacji, na warunkach opisanych we wzorze umowy.

7. Najpomiej w dniu podpisania protokohi odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?
przekazac Zamawiaj^cemu wszelkie dokumenty techniczno-ruchowe niezb?dne do prawidtowego
uzytkowania urz^dzeh (lub instalacji), w tym wszelkie instrukcje uzytkowe oraz instrukcje obshigi.

8. W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowiqzany jest
przedstawic Zamawiajqcemu dokument potwierdzaj^cy posiadanie stosownego ubezpieczenia
na zasadach okreslonych we wzorze umowy.

9. Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zalemosci od tego, czy dana
osoba zatrudniona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu Qednej
z osob wskazanych w umowie) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego
zamowienia (umowy) czynno^ci, co do ktoiych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prac?, b?d^ zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu
pracy w calym okresie realizacji umowy.

Kompletne oswiadczenie winno zawierac rowniez wykaz osob (imi? i nazwisko) zatrudnionych na
podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby c:^nnosci (zakres
obowi^zkow pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy
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p -prac^, doktadne okreslenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz

podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub ppdwykonawcy.

Czynnosci, ktoiych wykonanie polega na wykbnywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, okreslono
wpktmpkt4SIWZ.

10. Wykohawca oswiadcza, iz zobowi^je si? wykonac zamowienie na warunkach i zgpdhie z wzorem

umowy.

11. Pod poj?ciem „zbiomik" uzytym w pkt 1.3 oraz 1.4 FPU nalezy rozumiec jedn^ lub kilka butli przy

uwzgl?dnieniu wielkosci pomieszczenia.

12.. Wykonawca oswiadcza, iz zlozona przez niego oferta jest zgodna z rozporzqdzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwieteia 2014 r. w sprawie jEluorowanych gazow
cieplamianych i uchylenia rozporzqdzenia (WE) nr 842/2006 z dnia 20 maja 2014 r. (Dz. Urz. UE. L

Nrl50).

n. Wykonawca jakp tresc oferty winien podac ponizej nast?pujqce dane.

Oswiadczamy, iz oferujemy:

Nazwa producenta pferowanego systemu gasniczego:

Nazwa oferowanego systemu gasniczego:

Rodzaj oferowanego srodka gasniczego:

Imi? i nazwisko upelnomocnionego przeds^wiciela Wykonawcy:

Data podpis

a Uzdowskamar Tares
•fA/
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OPIS ROWNOWAZNOSCI

Rozwi^zania townowazne. Papiz pkt III pkt 3 SIWZ

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

2) Opis oferowanego rozwi^zania rownowaznego:

Uwaga: Formularz opis rownowaznosci nale^ wypelnic i podpisac w przypadku oferowania rozwiazpn
rownowaznych. Niewypeinienie b^dz nieZal^czenie do oferty formnlarza ,opis rownowaznosci oznacza,
iz Wykonawca oferuje normy (rbzwiqzania) zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

RADC

igr Tefi ̂ sa Uzdovtfs^a
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;OBIEKT: Budynek A NFZ
uI.Kossuiha 13 w Katowicacli.

JPrqgram funkcjjona
WJ^kongnie mQdemi2acjr5ystemu,gasz?|iig gazqio w senverpNyni

w budynku A SOW NFZ w Katbnicacii

ZAWARTQSG PFU:

CZ^icdPISOWA .3
i:1 GHARAi^TERYSTYKACiBIEKrU
1,^ QPISd66lJ4yRKEDM[OTUZAM0WlENlA
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1:4 dPiaKLUCZOWYGKELEMENTGW INSTALACJI GASZENIA GA2EM
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1.6 PROPONOWANEURZy^DZENlA
1.7 OPIS-PROCEDURY GASZENIA' i;
1.8 ZASILANIE^ !
1.9 OKABLOWANIE....
1.10 System montaJurur...
1.11 PROCEDURA GASZENIA^ '
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2.3 - PRACE kdNC0WE-b0kUMENtAC;jA, SERWIS,G^^ 9
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JnstaloSyanie spfz^tu ga^niczegb
InstalbWanie p6?arbwych systemow alarmowyph
tris^alacje niskiegb napj?cia
Robpty budbwlarie w zakresie budynkovy



OBIEKT; Budynek A NFZ
Ul. KossuthaTS w fiatowi'cach

Program funkqjoiialno - PFU
Wykonanfe tnbdenifzacji'^s.temii gaszenia.gazem,wsenyero\vni

w budynkia A'SOW NFZ wjCatowicach;

1  Czes6opisowa

1.1 Charaktsrystyka obiekUi

Oblekt administracyjno-biurowy Sl^skiego Oddzialu Wojewbdzkiego NFZ Jest ziokaljzowany w
Katowioach przy ul. Kossutha 13.

Jest to budynek, murovyany, yvblnostoj^cy i stanowi uklad dvybch budynkbw pol^czonych w. ksztaldie
litery„L'':

■  budynek „A" (budynek glowny ) w ktoiym jest zlokalizowana serwerownia bed^ca
przedmiotem niniejszego opracowania - posiada 6^ kondjrgnacji jest podpiwnlczony,
Budynek zbudowany w uktadzie prostbk^ta o, vyyrniaracfi 78,8(nx13.2m, go daje

Q  ppwiefzchhi^zaljudowy 1040m2
^  budynek „B" (przylegty, dobudowany w lataph pOiniejszyqh) - posiada 6r kondygnaGji jest

podplwniczony, ma powierzchni? 812 m2.

Do budynku glownego „A" prowadz! kilka wej§6 bezposrednio z zewn^ttz - glowne dia Kiientow
prowadz^ce na salg operacyjnq, tyine do sal! operacyjnoj, oraz dwa boczne proyyadzdce do hold#
windowycti i klatek schodowycti.. Korhunikacje pionow^ zapewniaj^ dwie klatki schodowe, skrajnie
usytuowanewrazzzainstalowanymi wnich windami osobowymf.

1.2 Opis ogolnyprzedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykpnanie kompleksowp] modemizacji/wymiany
istniej^cego systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w budynku A w Katowicadi przy uL
Kossutha 13.

Zadaniepbejmuje:

■  wykonanre inwentaryzacji istnlej^ce] instalapji gaszenia wraz. z ocen^ jej infrastruktury
rozprowadzaj^eej pod kqtem przydatno§ci oraz dostosowania systemu do aktualnych

■  wykonanle dokumentacjii projektowej, tj. projektu budowlano - wykonawczego,
dokumehtacji pbwykonawcze], koszforysu spprzqdzbnego metqda^szezegplpwq;

■  demontaz 1 utylizacj? wyeksploatowanych elementow istniejapego systemu^ wraz
przekazaniem protokoibw utylizacji do Zamawiajapego.

■  wykonanie roboty budowlano-instalacyjnych, tj. dostaw^, montaz I uruchonfiienie kompletnej
instalacji gaszenja grazem serWerowni;

■  przeprowadzenie niezbodnych prob i testbw potwlerdzaJacych sprawnosc InstalaGji
potwierdzonych protokoiami tesloWj pr6b i badah.



QBIEKT:Budynek^NF2 Pro^am funkcjonalno- u:^tkowyPFU
ul..Kossutha 13 wKatowiKich Wykortfinichiddernizacjrsystertiugaszertia^cittwsei^erdvvrii

w budyjfiku A SiD'W 'NFZ w Katowicach
Wykonawca zpbowi^zany jest do vjykonania prpjektu badowlano - wykonawczego i dokumentacji
ppwykonawdze] dotycz^cagg pi7edrnio(u zamoMenia praz; fiiezb^dnych zgloszert wykpnanych robot.
Przed przyst^ieniern do prao projektowyeh nalezy dokonao wizji lokalnej na cblekGie.- Projekt powinien
zawierac:

■  opisteGhnicznyj

■  rysunki, dia projektowanyGh robot, w tym: rzuty, -schematy wraz z zaznaqzooymi instalaGjami
i  Ipkalizac)^ instalowanych; tirzadzeii np. centralkq^ systemu gaszenia, "przypiskami,
sygnalizatorami itpv;

■  vffykaz uzytych materiatpw z ppdaniem icb na^ [ producentovv, wymaganyGh atestow,
cei^kat#, ;zezwolen do ufycfa na

■  zalecenia dIa Uzytkownika systemu dotyczace. eksploatacji, konserwaGji, serwisu.
Dokumentaeja projektowa powinna bye uzgodniona przez rzeczoznawc^ ds. zabezpieczen ppo2. oraz
uzyskac akceptacjp Zamawiajacego.

(^) Robbty bodpwlane nalezy wykonac zgpdnie z wykonanym projektem po uzyskaniu wymaganych
uzgodnien i akceptacji.

1.3 Wfasciwosci funl(Cfonalno uz0o]^e systemu gaszeiita sem/erowhL

W serwerpwni w siedzibie Sigskiego OddzjalU Wojewddzkiegp HfZ w KatPwicach. ul, Kossutha 13
(parter budyfiek A) zainstalowany jest system gaszenja EOftO-iTO 55 ze ̂irodkieiTi gasniGzym Argonie
(Argon 50%, Azpt 50%),

Obronie podlega pomieszezenie serwerowi wlasciwe] (-68m2) i przylegle pomieszezenie
administratorow (-23m2}.

Instalacja jest uzytkowana pd kilkunaMu lat (lat 2O0l/20Q2r). Z uwagi na jej znaczne wyeksplpatowanie,
zmlany w przepisach i pojawienie si§ na rynku nowoczesnyqh, ekologicznych Irodkow gasnlozych
Zamawiaj^cy podj^t decyzj? p generalnej modernizacji systemu gaszenia.

W ramach zadania nalezy uwzgl^dnie wymian^ Gentrali, czujek, ptzyclskow, dysz gazPWych, zbiprnikow
/  (butii) 2 gazem. Wszystkie zastosowane elementy fnttszci spelnjac wyrnagania pbQwi^zQj^yqti doitn i

posiadac aktuaine swiadectwa dopuszCzenia,

Centraip oraz zbiornik ze srodkiem ga^niczym nalezy zamontowao w pomieszczeniu serwerowi.
Sygnaly ajarmowe z cenfraii gaszenia gazem musz^. zostac przekazane: do: centraii systemu
sygnailzacjl poiaru Esser model 8000M, ktoty funkcjonuje w oblekcie. Wszelkie ppdl^czen.ia z
systemem SAP nalezy prowadzic w kPnsultacjiz firm%serwisuj^^^ na Pblekefe,,
Po zaniku napl^cla sieciowegp system gaszenia powinien dzialad przez 48 godzin.
Istniej^G^ instalacje rozprowadzania pazu naie2y w ramach inwentaryzacjj ocenid pod k^tem
przydatnosci oraz dostosowania systemu pracy do aktuainych wymogdw, b^^dz wymieriib na riow^ jezell
okaze si? to konieezne.

V
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ObieKt: Budytiek a NFZ Program funkcjonalno - uiytkowyPFU
ul. Kossulha:l3 \v Katowicach Wykonariie mbdcraizacji systernu g^zeniagakeift wSehv6ro\\iii

W budj^ku A iSdW NFZ w.Katpwicach

W ramach modernizacji instalacji; gaszenia w pomleszczeniaGh serwerowi budynku SOW NFZ w
Katowicach: (budynek A) na parterze,, nalezy zarnqntowac central^ gaszenia wraz z ealym osprzgtem
przynaleinym oraz zbiornik ze srodkiem gasniczym. Obrorife podlega pomieszczenie serweroWi
wiasciwej r przylegte ponlieszczenie administratorow,

Wymagane jest zastosowanie srodka gaSnfczego naleZacego do grupy F-gazQW

srodowiska. gasniczego. Stosowanie czystyGh, gazowych §rodk6w ga^niczych w systemach- SUG
gwarantuje wyspk^ skutecznosc^ ochrbhy Wartp§ciowych przedmibtow (bp. elektrbbiki); zapewniajqc
praktycznfe calkbwite bezpieczenshivb chrbnionynl pfzedrnibtom. Ppdczas Wyfadowania srodka do
chrbnibnagopomieszczenra nie ograniczaja.w!Giocznosci dia ludzf i nie utigdriiaj^oddyehanfa..Gpfawia
to, ze jest rowniez calkowicie bezpieezny dia ludzi przebywajqcych w pomieszczeniu w chwili
wyiadowania.

Wszystkie zastosbwane elementy systefbu fnuszq: pbsiadac aktuaine swiadectwa dopuszczebl'a do
stbsowattial spelniac wymagariia aktuainych norm IWytycznych.

Ukfad gaszenia ma bye wyzwalany z wfasnej cebtcali gaszeniowej wspbfpraGujace]
z dedykowanymi dia niej elementami iiniowymi. Czujki winny byd wyposazone w detekloTy optyczna 1
termiczne oraz diod§ LED migajae^ lub swleeapa podczas aiarmu (widocznaz kaidej strony),
Zadzialanie alarmowe i stany awaTyjne stalegp urzadzenia, gasniczagp gazowego. rna bye
^SygnallzoWahe w istbiejabej na bbiekcie central] SYgriaifzacji pozarqwej SAP firiny ESSER typ gOOOM,
za posrednictwera adresowalnych elementow kontroino-steru|acych montowanymi na pgtlach
dozorowyeh SAP.

Szczegoiy dotyez^ce prawidlowej detekeji zagroz:ania (z uwzgl^dnleniafn: stref pod: podlqg^techniGzn^
bad sufitem ppdwieszanynl), prawidtowego wyzwalania procesu gaszenia, wspblpracy z SAP rpusza
zpstacpokazabe w prbjekcie modarbizacj^^^ gaszenia.

Przed przyslapieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzic inwentaiyzacj? orurowania,
zaworow, dysz oraz klapy. Ze wzgl^du na zastosowanie. innego Srodka gaSnlczego rno:ze okazac si^

■Qj konieczna wymiana wszystkieh eiemenfdw.

1.5 Opis systemu gaszenia

Uklad gaszenia bgdzie wyzvyalany z Wlasbej Qentral) gaszebipwej wspplprapijjacej

Zadzialanie ajarrnowe 1 stany awaryjne stalego urzadzebia gasniczego gazowego bgdzie
sygnalizowane w centrall sygnalizacji pozarowej za posrednictwem adresowalnych modutbw
montowanymi na pgtlach dozorowyeh SAP.

W ppmiaszczebiu serwerbwni' I administratbra, nalezy zastpsbWac Roincydebcj^ cziijek,: jakb
jeden z najbardziej skutecznych sposobow eiimlbacji faiszywyGh alarmbw.

Liczba czujek w serwerowi zostanle podwojona w stosunku do-standardbwej ilosci wynikaj^ce] z
wytycznych do projektowania SAP. W trybie sterowania automatycznego, zadzialanie pojedynczej czujki
nie spowoduje uruchomienia procedury automatycznego: gaszenia, jesli nie zalstniala koinpydericja,
e^ll pbbudzenle przynajfnnlej dwpch cz,ujek pracuj^cych w kpincydencji.

\y



0BiEK.T;,9udyiieKANFZ Progi'ani funkj^jpiipln^ uiy^
III. Kossutha 13 w Katowicach Wykonanie mademizacji systemu gasz^niagazem wsemcro\Yni

WibudynkqAsOW NEZ \y Kaitpwica^

Podl^GZone do systemu gaszenia przyciski r^czne uruchamiania i zatizymanla SUG
zamGhtowane ptey drzwiach wajsciowych serwerowi po obii stronach, pozwalajX na r^czne fokalne'
uruchorpfepie systemiJi tub zatrzyrnanie procesu odllpzania przed wyzwplenienn gazu.

DodatkQWQ nalezy zaplanowaS montaz przy drzwiaeh sygnalizatorPw ostrzegaj^cych
0. wyzwoleniu; procedury gaszenia.

Cenfrala gaszenia bgdzie,wspdlpracowaczuktadem riir, zawofow,;klap^dekGmpresyjn^oraz
butl^ z gazem bezpiecznym dia ludzi i yrz^dzan. Lokalizacja tych urz^dzen w obszaize serwerGwi
powinna zostap pokazana na rysunkach.

•  centrala urz^dzenia;gasnjczego,

•  przycisk uruchamiania gaszenia,

•  przycisk wstfzymania gaszenia,

•  sygnaiizator akustyczno-optyczny wej§ciowyi

•  sygnaiizator akustyczno-optyczny ewakuacyjny,

• modulySAP,

•  butla/e z gazem z ukiadem rur i zaworow.

Wszystkie zaprojektOwane urz^dzenia musz^ posiadao wyniagane certyfikaty \
dopuszczenia do instatowania na terienie Polskl, kt5re musz^ zdstao doiqczone do nfniejszaj
dokumentacji.

1.6 Proponowane urzqdzenia

Centrala gaszenia

Pomieszczenie serwerowi bronione systemem SUG b^dzle obstugiwane. przez central^
automatycznego gaszenia ziokalizowanq; w tej serwerowi. Centralka sterowania gaszeniem pozwala na
automatyczn.^ wspolprac? w zakresie wykrywania pozaru, sterowania 1 kontroli urzqdzenia gasniczego -
steruje wyzwalaniem butii, uruchamia sygnalizatory.wydaje sygnaly do wysterowania klap Upustpwych,

{j testuje ukiad. Wspplpracuje z czujkarnl pozarowyrni oraz wyspecjaljzowanymi przyciskami,
umoiliwiaj^cyml r^czne umoziiwiaj^Gymi r^czpe uruchonlienie i wstrzymanio proeesu gaszenia, jai
rowniez z sygnalizatorami akustycznyml i optycznymil

Pf7VGlskr start, stop.

W wypadku kohiecznosci przedluzenla zaprogramowanego czasu zwioki - istnieje frioiliwosc
zalrzymania procedury gaszenia przed wyladowaniem czynnika. Stuzy temu celowi umieszozony
wewn^trz pomieszczen, przy drzwiach wejsciowych, przycisk STOP GASZENIA. Zapewnia on
zatrzymanle procedury gaszenia na czas konieczny na niesienie pomopy iudziom znajdujqcym sig w
pomieszczeniu lub na weryfikacje zagroZenia przez obecny personel obslugi budynku. Po opuszczeniu
pomieszczen nalezy wznowic proces gaszenia przez naclsnigcie przyeisku START GASZENIA po

Sygnaiizatorv akustvczno optvczne.

Centrala gaszenia wi^cza sygnaiizatory akustyczne ewakuacjl 1 ostrzegania oraz iampowe na
pwnqjrz pomieszczen. Sygnaiizatory informacyjhe s^ przeznaczone do optycznego i akustycznego
informpWania psdb przebywaj^cych w najblizszym otoczeniu ppmieszczenia gaszqnego
0 uruohpmieniu procedury automatycznego gaszenia.



c

OBiEKTiBudynekANFZ Program funkcjonalno-u:^tko>yyPFU
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sv biidynfcu A §0W NFZ w.Kaiowicach

Na obDddwach sygnalizatorow

•  na aygnalizatorze wejsciowym: UWASAl GAZNIE WGHODZI6

•  na

POMIESZCZENIE

Czuiki.

Czujki winny bye wyposazone w wewn^trzne detektory optyezne I termiezne, oraz dfod§ LED
migajac^ i swiec^d^ podezas alarmu. Gzujka ptzazriaczona jeat do wykrywania dymu i wzrostu
temperatury pojawiajsjpego si§ w pierwszej fazie poiaru. W niprnoncie |edno;czesnego wykrycia
zarewno dymu, jak i wzrostu temperatury pzujka przekazuje sygnat alarmu do centraji. Z.astp$pwanie

State urz^dzenia aa^nicze.

$tate uizadzenia gasnicze siuzc[ do zabezpieczariia oafych porriieszczen wra? z ich
wyposazeniem. Qpisany system, wykorzystuje: nowoezesne .gazowe Srodki. gasnicze., Wyfdzniaj^ sip
one niezwykle wysokp^ skutecznoscia, przewyzszajpca wiejokrotnie tradypyjne wodne systemy
przeciwpozarowe. Dzipki swoim wlasclwosciom, gazy te pozwalaja. takze na gaszenie urzadzen
eiektrycznych oraz zabezpieczenie cennyeh zbiorOw archiwalnyGti. Wyzwplenie srodkagasniczego nie
powoduje niekprzysthyctl zrnian w Pbrpbie arOdowjskazabezpiaczpnych pfzadmidtow

Gaz gasniezy nie ppsiada wiasciwosei korozyjnycb oraz nie przewodzi pradu elektryeznegp. Gazowe
srodki gasnicze ppzostaja obQjptne zardwno na srodowisko naturaine, jak i organizm ludzkL Mle
zmniejszaja widocznosci oraz nie powcduja zanieczyszczenia elementow wyposazenia ppmieszczenia.
Stale urzadzenia gasnicze stanowlp^ niezaieiny system posiadajaey wlasne frodto srodka gasniczego,
uklad dystrybucji gazu oraz elementy detekcyjpe I steruj^ce.

1.7 Opisprooedurygaszenia

W przypadko wykrycia zagro2:enia poiarowego w serwerowni nast^i automatyezne
rozpoczpcie prpcedury gaszonia.

Procedura gaszenia moze by6 zainlcjowaniama dwa sposoby.

r') • autpmatycznle pf^ez wykrycie pozaru przez minimum; dwie czujki ppzarpwe praqujdce w uktadzie
^  koincyddncji dwugrupowej zainstalQwane w pomieszczemu qerwerpwi na suificle, nad siifitem

b^dzpod podtog^techniczn^*
•  rpcznie przez wyzwoienle procedury za pomoc^ zlokajizowanych przy dW6ch wejsciacb

pfzyciSkpw,,START"

Procedura gaszenia przy uzyciu przyeisku ,^START" jest taka sama jak przy wykryeiu zagrozenia
pozarowego przez czujniki z ta roznic^ ie nastppuje automatycznie bez iadnego ozasu zwfokf.

18 Zasilani<a

Gentrata: w systemie gaszenia ma zostac rasilona sprzed gtownego wyi^cznika ppof:. Z poia
tego nie woinozasiiaczadnycti innych odbiornikow energil.
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OBlEKt: fiuclynck A NFZ Prograni funkcjonalho - uiytkowy PFU
ul. Kdssuthii 13 w KatoWicach Wykjohaiiie 'niodemlzac^^ sySteiifiu g'^lszertia gazdril ̂  Senyerovaii

wbddyJiku A ̂b'^i^FZ^wKatdWlcach
19 0kabJowanie

Urz^dzeriia nafezy kablowac nast^puj^co:

- p^tle dozbfowe, w ktore zbstaiy wi^czone dodatkowe czujki i moduly - ksibel YnTKSYekw

r- przyciski STARIrSTOP - kabei HDGs 2)c^.mm2:

--sygnalizatory akustyczne ewakuadji i osfrzegania - kabei HDGs 2x1 mm2*

- sygnalizatory akustycz^^^ HDGs: 2x1fnm2.

1A0 System montazurur

Do rtiohlaiu rur systenlu gaszeiiiazaprojektpwac nalezy Ger^kowany systern do^^^^
System powinieil ppzwalac na tak) mpiltei ;rur gaszenla; by nie wejsc w kdlizjo z istnjej^Gymi I
rpzprowadzonymi juz systemami wserwerowni.

iJi Procedura gaszenla

Projektant systertiu rnusi dpracowac:.p.rpcedur§ gaszenia, ppdczas ktcirej ma. nast^rc wyste^^
klap, wentylatorow, przepustnic i kiimatyzatGrow.



OBIEKT: BudyhekANFZ Program funkcjpnalno - u^tkowy PFU
;ul, Kpssuiha 13 w Katpwicach Wykpnanje mpdernlzacji sy^temu gaszeriia gazem'Av sehvefdwni

w.bud;^iai A SoVkT NF^ vi ICafowibadh

2 WvmaqanlaZamawiaiaGeao wstosunku do brzedmiotu zaiindwlenia

2.1 re0zacji ihwestyc^^

1 Fized pf2yM^ieni^m do fp66t fiale^y pf2edlozy6 do akceptacji ZarnawiajXceniu pfojpkt
budowlano - wykonawczy.

2. Wykonawca jpst odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq., i projektem;,
przestizeaaaie- harmonogramu robot uzgodnjonego z Zamawiaj^cym na etapie realizacji
umowy, jakosc zastosowanych mate'rialow i wykbhanych rob6t/za :ich zgodnosG z projektom
wykpnawQzymj Wyrnaganiafni speejidikabji tbchnieznyeft ftrz^dzen.

3. W zwiqzku z tymj le praee b§da prowadzpne w czyfinym bbidkcie uzytecznp§w^ piiblicznej, W
strefie pod szczegolnp nadzorem, czas realizacji pracy naiezy uzgodnic z Zamawiajqeym.

O  4- Jesli charakter prowadzonych prac wymagat b§dzie czasowego wytaczeriia urzadzeft w
serwerowi mozna to zrobid tyiko I wyl^cznie w porozunlienlLi z ZamaWiaj^cym i pod jego
nadzorem.

2.2 Frzygofowa/i/e teranu budowy

1. Wykonawca zobowia.zany jest do: odpowiedniego pizygotowania, placu budowy zgodnie z
bbovi/i^zuj^Gymi pizepis^^^

2. Prace wykonywahe poWiftny bye \v sposbb mbziiwie najftinjej uej^liwy dia poZdstalych
pomleszczen obiektu.

3. Prace odtworzeniowe j porz^dkowe spoczywaj^ na Wykonawcy i powinny by6 wykonane z
naiezyt^starannoM^.

4. Wykonawca ponosic b^dzie calkowit^ za szkody, szczegblnie wynikie z zaniechania i
niedbalstwa, dzialania mezgodnegp ze sztuk^ budowian^ 1 przepisam! pozarov\^mi swoich

r) pracownikdw oraz za zabezpiebzenie miejsoa. realfeacji zambwi^^^^^
5. Wykonawca b^dzie cdpowiadat za po,wie[zon.e do modernizacji pomieazczenia braz wszystkie

materiaty 1 elementy wyposazenia uzyte do realizacji powierzonego mu zadania, od chwili
przekazania, az do adbioru kortcowego.

2.3 Prace kohcowe - dokumentacjaf se/w/s, gwarancjfa
Po wykonanju prac instalatorskich, pomieszczen"? dpprbwadzbne dp stanu nib gorszego nii
przed rbzpoczbciem prac, co zostanie potwierdzone przez przedstawlcleia objektu !: jest waruiikiem
koniecznym do pcdpfsania protokotu odbioru koncowego. Otwory w scianachi praz ubytkl wtynku
zagipsowane.oraz potnalowane kolorem, jaki zostat u2yty,do pomalbwania ppmieszczenia.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzb^zenia i przekazania Zamawiajbcemu szczegbtowej
dokumentabji ppwykonawczej zreailzowanej InstalaGji oraz wykonahych prac z odpowfednlrtii
uzgbdrjieniarni.

Wykonawca winien udzieiic, co najmniej 24 miesibcznej gwarancji i co najmnlej 24 miesibGe ibkojmi za
wady na wykonane roboty, dostarozone 1 zamontowane materialy.



QBIEKTjlBudynekAKFZ
ul. Kossutha 13 w Katowicach

Program fuiikcjOnaltiQ - lizytkdjtvyJPFU
_  . . „ . i wseiWeroWi

W budynku'A.^O^KFZ w.Kato\vicach

3  Czei§c informactfina

o

3.1 Wykaz akidwprawnych i norm

h;i Adminisfracji z07 czeiiAica 2010r. w
ochrony przecivvpoiarowej budynkow, innych obiektow budpvvlanych i terenow

• Ustawa Rravyo BudowlanS:

• Ustawa Z; dnia t6,Q4;®4 0 wyrobach budowlanyeh

• SpecyfiMcj^ teebnic?na;GEN/TSS4-1:4l2004^Sy$te|ny sygnalizacjipoi^^
Wytypzne pfbjektowania" insfalbwaniai ddbtoru, eksploataejj i kbn

• PN-EN15004 (dawnaJSO 44520)-Stafpui:Ha[dzen1ag

• PN-HD.60364-4-41 Instajacje Elektryczne W Objektaeh BudpwJanyGh Ochrdpa DIa
ZapeWniertia BezpiecZenstvya,'O^fona

• PN-HD 60364-5^51 InstalacjeElaklrydzqeWObiektacb Bddpwianych, DdborlMpntal
Wyposazenia Elsktrycznegp, Pbstan'pyvtenia Qgdine

• PN-HD 60364-5-52 Instalacje Efektryezne W Oblakfach Btidowlanych. Opizewddovyanie

• |PNrHD 60364-5-53 Instalacje ElektiyczneW Obiekfacb BudQWianyGh.Aparatura t^czeriiowa

Rd2potzq,dzeriia ministra infrastruktury wsprawaoii i higieny pracy oraz ochrony zdrowla
podGzas wykonywania tobot budowlanych

IZ: dnia 14 grudnia 2012r o odpadaoh

inpe nprmy branzowepowiazane
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3*2 Rysunki - Instalacja SUG wserwetowni

Program furikcjonalno - uij^kowy PFU
Wykbrtiinic mbd'erajzacji systbrftUgaszertia gaZein \vsenv6rb\Vfti
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Program funkcjonalno - ui^tkmYyPFU
Wykpriariie modem^racj^^tOTU^gaszc«^agto^m

w budyiikti A ̂Gt^'NFZ aVkatdwitacH
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Nr zamowienia: 4/pn/2020 fotmularz kalkulacja cenowa

KALKULACJA CENOWA

A B C D E F

Lp. Element kalkulacji cenowej IIosc Cena netto

w zlotych
Element

obj^ty
mechanizmem

podzielonej
pl^tnosci

(TAK/NIE)*

Cena brutto

wzlotych
(tj. cena netto
z kolumny D
powi^kszona

o23%podatekVAT)
1 Opracowanie i dostarczenie

dokumentacji projektowej
(koszt dokumentacji
projektowej, w tym rowniez
dokumentacji powykonawczej,
obejmuje koszty wszejkich
prac projektowych
niezb^dnych do wykonania
zamowienia)

Ikpl

2 Wykonanie robot
budowlanych
(tj. wszystkich robot, prac,
czynnosci, dostaw, uslug, w
tym nadzor autorski)'

IkpL

Razem:

11.03.2004 r. o podatku od towardw i uslug (Dz.U.2020 poz.106).

UWAGA!

Cena netto za dokumentacj^ projektow% w poz.l tabeli nie moze przekroczyc 5% ceny
oferty netto.

Cena oferty jest cenq. ryczatowg^.

Imi^ i nazwisko upetnomocnionego ptzedstawiciela Wykonawcy:

.data

podpis 1

RAOCA MfMWMY

nigr Tafesa tjzdowska



Nr zamowietiia: 4/pn/2020 wzof umowy

UMOWANR

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:

Narodowym Fuhduszem Zdrqwia — Sl^sldni Oddzialem Wojewodzkim z siedziba w Katowicach przy
ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

— Dyrektora Slaskiego Oddzialu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
w imieniu ktorego dziala: ....; na podstawie pelnomocnictwa nr z

dnia (kopia w zataczeniu), zwanym'dEdej „Zamawiajacym"
a

2 siedzib^ w , adres: , wpisanym do , pod
numerem —;NIP: , REGQN: , wysokosc kapitalu

zakladowego: zl /jezeli.dotyczy/,
w imieniu ktorego dziala: - , zwanym dalej „Wykonawcq.",
o tresci nast^pujacej:

2.

Pfzedmiot utiiowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zaprojektowanie i wykonanie robot

budowlariych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwetowni na parterze w budynku
A w Katowicach pr^, ul, Kossutha 13, zgodnie z opisem przedmiotu umowy stanowi^cjmi
zai^cznik nr 1 do umowy^ w sktad ktorego wchodzi Program funkcjonalno - uzytkowy .(zwany takze
„Programem" lub „PFU") autorstwa KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o.

W przypadku w^tpliwosci, dla celow interpretacji b^d^ mialy pierwszehstwo dokumenty zgodnie
z nast^puj^c^ kolejnosci^:

a) irniowa,

b)- PFU.

3. Strony zgodnie stwierdzaj% iz NFZ jest wlascidelem obiektu'przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
i Zamawiaj^cy ma prawo do wykonywania w nim robot blidowlahych stariowiacych'przedmiot
niniejszej umowy.

4. Wykonawca zbbowi^zuje si^ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertq, Wykonawcy zlozonq,
w zamowieniu nr 4/pn/2020, w sposob odpowiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obowi^uj^cymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowi^zuj^Cych
norm odnosz^cych si? do przedmiotu niniejszej umowy.

5. W ramach prac .projektowych Wykonawca zobowi^zany' jest do .opracowania i dostarczenia
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
innych dokumentow wyspecyfikowanych ponizej, 2wanych dalej i2LC2nie „dokumentacj^ projektow^"
b^dz „dokumentamiprojektowymi", tj.:
a) projektu budowlanego i projektu wykonawczego (sporz^dzone jako jedno opracowanie) instalacji;

systemu gaszenia gazem; ■ ■ .

b) pfzedmiaru robot;

c) specy^cji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;
d) kosztofysu ihwestorskiegp szczegotowego (zwanego dalej takze kosztorysem inwestorskim);
e) ■ kosztorysu powykonawczego;

^projektu powykonawczego;

S) P^oj^^^ow, pozwcjleh, uzgodmen i opinii, jesli b?d^wymagane odr?bnymi przepisdui. ' ' -
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Nr zamowienia: 4/pn/2020 wzorumowy

Dokumentacja projektowa sporz^dzana odpowiednio do etapu realizacji umowy "winna bye opatrzona
pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy, ze jest kompletna z punktu -vwdzenia celu, ktoremu ma stuzyc;
zgodna z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jezeli w trakde realizacji robot zgodnie z opracowan^ dokumentacj_^ projektow^ zajdzie koiiiecznosc
wykonania dodatkowej dokumentacji uzupelniaj^cej niezb^dnej dla realizacji robot, Wykonawca
zobowi^zuje si§ wykonac t? dokumentacj? na wtasny koszt.

6. Wykonawca zobowi^^je si? i oswiadcza, ze opracowana i dostarczona Zamawiaj^cemu

dokumentacja projektowa nie b?dzie haruszala praw innych osob lub podmiotow, w tym praw
autorskich, praw do znakow towarowych, patentow, dobr osobistych oraz, ze Wykonawca ponosi
z tego tytuiu caikowit^ odpowiedzialnosc prawn^i finansow^.

7. Z dmem podpisania protokolu odbioru dokumentacji projektowej, na Zamawiaj^cego przechodz^

wszelkie maj^tkowe prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji do wykonanej dokumentacji,
a w szczegolnosci:

a) prawo do korzystania i wykorzystywania dokumentacji. projektowej w calosci lub w cz?sci,
w tym do korzystania z przyj?tych w niej rozwi^zan projektowych;

b) prawo do modyfikacji dokumentacji projektowej;

c) prawo do udost?pnienia dokumentacji projektowej w dowolnej formie osobom trzecim, w tym
rowniez do publicznego udost?pnienia na przyklad poprzez publikacj? na stronie intemetowej,
jezeli zajdzie taka potrzeba;

d) prawo, do powielania dokumentacji projektowej w catosci lub w cz?sci w dowolnej formie,

technice oraz ilosci egzemplarzjr,

e) prawo do sporz^dzenia dowolnej ilosci kopii dokumentacji projektowej lub ich cz?sci przy
pomocy dowolnej techniki, w tym drukarskiej, reprograficzhej lub cyfrowej.

W przypadku kosztorysu powykonawczego oraz projektu powykonawczego, przejscie maj^tkowych
praw autorskich na Zamawiaj^cego w zakresie wskazanym w zdaniu powyzej, nast^i z dniem

podpisania protokolow potwierdzaj^cych odbior ww. dokumentow.

8. Po dmu, o ktorym mowa w ust7, Wykonawca b?dzie dysponowal w imieniu Zamawiaj^cego
ww. prawami autorskimi jedynie do czasu zakonczenia realizacji umowy, a takze na potrzeby realizacji
uprawnien z tytuiu gwarancji i r?kojmi za wady oraz jedynie w zakresie do tego niezb?dnym.

§2
Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza wykonac niniejsz^ umow? bez udzialu/z udzialem
podwykonawcy/6w' w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy ztozonej w zamowieniu
nr 4/pn/2020, tj. Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy/om: *
- robot? budowlan^polegaj^c^na /
- dostaw? polegajj^c^ na /

- uslug? polegaj^c^ na ,

ktor^wykona: ^ Ifirmalna^apodwykonawgl.
Pozostale/Wszystkie* roboty budowlane, dostawy oraz uslugi stanowi^ce przedmiot zamowienia
Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.
* :^apisy ̂ (pstana uypeinione stosomie do tresci oferty Wykonawy ̂io^nej w t^momeniu nr4lpnl2020.

2. -Wykonawca zobowiqzuje si? zawrzec z podwykonawc^, w zakresie cz?sci zamowienia okreslonej
w ust.l, umow? w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyl^cziiie
wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, fdostaw lub uslug, ktore scisle odpowiadaj^; cz?sci

. zamowienia o^eslonego uniow^ zawart^ pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy.
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzaj^cy zawrzec imow?
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, zobowi^zuje si?, w trakcie

realizacji przedmiotu" niniejszej um9:wy, do przedlozema Zama-wiajq,cemu projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz ich wycen^
nawi^zuj^c^ do cen uj?tych w szczegolowym kosztorysle inwestorskim opracowanym przez
Wykonawc? w ramach dokumentacji projektowej, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowi^any dol^czyc zgod? Wykonawcy na zawarde umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiaj^cy w terminie 14 dni licz^c od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgloszenia w fotmie' pisemnej zastrze^zen

do projektu tejze timowy, jezeli:
a) nie spelnia ona nast?puj^cych wymagan:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyl^cznie wykonanie robot budowlanych, ktore
scisle odpowiadaj^ cz?sci zamowienia okreslonego umow^ zawart^ pomi?dzy Zamawiajj^cym
a Wykonawcy

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynfa z umowy zawartej ppmi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy
i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom bkredonym w niniejszej
urnowie oraz standardom deldarowanym w ofercie Wykonawcy,

3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie b?dzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego,

4) podwykonawca lub dalszy. podwykonawca- s^ zobpwi^zani do niezwtocznego przedstawiania
Zamawiaj^cemu na jego z^danie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotycz^cych realizacji
umowy o podwykonawstwo,

5) nie zapewnia udzialu Zamawiaj^cego w odbiorach robot budowlanych realizowanych przez
podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, zgodnie z §3 ust.l4 niniejszej
umoWy;

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowieh:
- uzalezniaj^.cych uzyskanie przez podwykonawc? lub dalszego podwykonawc? zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za.wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiaj^cego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio. od zaplaty przez Wykpnawc?
wynagrodzenia podwykonawcy;
- uzalezniaj^cych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
przez Wykonawc? podwykonawcy, ' od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiaj ̂ego;

- stanowi^cych, iz termin realizacji robot budowlanych w urnowie o podwykonawstwo jest 'dluzszy
niz przewidywany dla wykonania tych robot w niniejszej umowie;
- stanowi^cych sposob rozliczeh za wykonane roboty uniemozliwiaj^cy rozliczenie tych robot
pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust.l3.

5. Niezgloszenie przez Zamawiaj^cego w formie pisemnej zastrzezeh do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty- budowlane, w terminie okreslonym'

wust.4, uwaza si? za akceptacj? projektu umowy przez Zamawiaj^cego. '
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^.cemu poswiadczon^, za zgodnosc z oryginalem kopi?
zawartej umowy o podjEvykbnawstwo (a takze jej zmiany), ktorej przedmiotem sq.. .roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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7. Zamawiajq.cy w terminie 14 dm licz^c od dma otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust.6, uprawniony jest do zgloszenia w fptmie pisemnej sptzeciwu do umowy,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust.4 lit. a lub lit. b.

8. Niezgtoszenie przez Zamawiaj^cego w formic pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.7,
uwaza si? za akceptacj? umowy przez Zamawiaj^cego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowi^zany jest przedlo^c Zamawiaj^cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginaiem kopi?
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem dostawy lub us4ugi, w terminie 7
dm od dma jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowien ust. 10.

10. Obowi^zek, o ktorym mo^a w ust.9, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartoki niniejszej umowy (tj. 0,5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ust.1
umowy - ceny oferty), a takze umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot jest inny niz polegaj^cy
na opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowej b^dz dostawie systemu (urz^dzen) gaszenia
gazem. Wyt^czenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzaj^cym, me dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wi?ks2ej niz 50 000,00 zlotych brutto.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 13, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawc? i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystqpienia o zaplat? kary umownej.

12. Postanowienia ust.l-ust.ll stosuje si? odpowiedmo do zmian projektu umowy lub umowy
o podwykonawstwo.

13. Termin zap4aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze bye dluzszy niz 30 dm od dma dor^czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usiugi lub roboty budowlanej,
z zastrzezeniem, ze w momencie wyplaty wjmagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wszelkie naleznosci
na rzecz podwykonawcy zostan^ uregulowane w calosci.

14. Wykonanie cz?sci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowi^zah wynikaj^cych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie dzialania b^dz zaniechania, w tym uchybienia i zaniedbania podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jak za wlasne dzialania b^dz zaniechania. Wykonawca w szczegolnosci ponosi
wobec Zamawiaj^cego peln^ odpowiedzialnosc zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
kodeksu cywilnego.

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

16.Zamawiajacy moze zazq,dac od Wykonawcy niezwlocznego usuni?cia (np. z terenu budowy)
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiaj^cego, lub moze usun^c takiego podwykonawc?
lub dalszego podwykonawc? na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10.

17. Zamawiaj^cy, moze zq^dac od Wykonawcy zmiany lub odsuni?cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprz?t
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie

r?kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub usiug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na z^danie Zamawiaj^cego ■
podwykonawc? lub d^szego podwykonawc? z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nai,terenie budowy naruszaj^. postanowienia niniejszej umowy.
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18. W txakde realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawc? w zakresie niepizewidzianym w ofercie
Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 4/pn/2020.

19.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si?, na zasadach okreslonych w art; 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spelniania warunkow udziahi w post?powaniu, Wykonawca jest obowiqzany
wykazac Zaihawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopriiu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal
si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia (4/pn/2020).

20. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuni?cie podwykonawcy b^dz
wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej
w zamowieniu nr 4/pn/2020, winno nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy.'

21i W zwi^zku z tym,.iz robota budowlana obj?ta przedmiotem umowy b?dzie wykonywana w miejscu
podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy z^da, aby przed
przyst^ieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykoname robdty budowlanej. Wykonawca zobowi^zuje si? zawiadamiac Zamawiaj^cego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,
a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacj? roboty budowlanej (jezeli dotyczy).

22. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopi^ umowy
o podwykonawstwo dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub d^szego
podwykonawcy, potwierdzaj%(^, ze osoby zawieraj^ce umow? w imieniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy posiadaj^uprawnienia do jego reprezentacji.

23. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostaia zawarta zaakceptowana przez Zamawiajq,cego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t^ umow^ wymaga ponownej akceptacji
Zamawiaj^cego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

24. Do zmian istotnych postanowieh umow o podwykonawstwo, stosuje si? zasady okreslone
w niniejszym paragrafie.

25.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy,
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporz^dzane w j?zyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowi^zaiiy zai^czyc do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na j?zyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo - tlumaczenie przysi?gle umowy na j?zyk polski.

26. Do zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami odpowiednie
zastosowanie znajd^postanowienia niniejszej umowy.

27. Powierzenie wykonania cz?sci zamowienia (umowy) podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy.

§3
Tetmin realizacji

1. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonama przedmiotu umowy w ciqgu 60 dni liczq_c od Hnia zawarda
umowy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w tym §3 i §4 umowy.

2. Wykonawca zobowi^zuje si? do opracowania i dostarczenia dokumentacji projekto\vej
bez.zb?dnej zwloki, nie pozniej jednak niz w terminie do 10 dni licz^c od dnia zawarda umowy,

■ z wyjfttkiem dokumentacji . powykonawczej, tj. kosztorysu powykonawczego oraz projektu
poT^konawczego, ktorych termin dostarczenia okresla odpowiednio ust.10 oraz ust.l2 niniejszego

\5
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paragrafu. Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc dokumentacj? projektow^ uzgodnion^
z rzeczoznawc^ ds. zabezpieczen ppoz.

3. Wykonawca zobowi^zany b?dzie na biez^co informowac Zamawiaj^cego o przebiegu opracowywania
dokumentacji projektowej w celu usprawnienia procesu akceptacji dokumentow, w tym
szczegotowego koszto^su inwestorsldego, przez Zamawiaj^cego.

4. Zamawiaj^cy zobowiazuje ̂si? dokonac akceptacji dokumentacji b^dz zgtosic ewentualne uwagi do
dokumentacji niezwlocznie po dostarczeniu dokumentacji projektowej przez Wykonawc?.

5. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiaj^cego uwag do dokumentacji, Wykonawca zobowi^zuje si?
niezwiocznie uwzgl?dnic je w dokumentach projektowych.

6. Zaakceptowanie przez Zamawiaj^cego dokumentacji projektowej (poza dokumentacji
powykonawcz^ zostanie potwierdzone podpisaniem protokolu odbiom dokunientacji projektowej.

7. Wszelkie uwagi do dokumentacji projektowej Zamawiajacy przekazuje poczta elektroniczna na adres

mailowy Wykonawcy: ; na z^danie Wykonawcy Zamawiajacy potwierdzi
jena pismie.

8. Wykonawca zobowiazuje si? do wykonania robot budowlanych -w terminie umozliwiajacym
zachowanie termmu, o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragrafu, na podstawie dokumentacji
projektowej, ktorej akceptacja przez Zamawiajacego zostafa potwierdzona protokofem odbioru
dokumentacji projektowej. Nast?pnego dnia po podpisaniu protokoiu odbioru dokumentacji
projektowej Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolamie front robot.

9. Wykonawca zobowiazuje si? zrealizowac umow? w cz?sci dotyczacej wykonania robot budowlanych
wedle hatmonografnu robdt (kolejnosci robot) uzgodnionego niezwtocznie po przekazaniu frontu
robot z osobami wskazanynu w §5 ust.l umowy. Harmonogram robot b?dzie mia} charakter
ruchomy, co oznacza mozliwosc zmiany kolejnosci robot przyj?tej w harmonogramie na uzasadniony
wniosek kazdej ze Stron. Zmiana taka b?dzie dokonywana w trybie roboczych uzgodnien przez osoby
wskazane w §5 ustl i ust.3 umowy.

10. Wykonanie robot budowlanych zostanie potwierdzone przez Strony protokol'em odbioru robot
budowlanych. Zamawiajacy zobowiazany b?dzie dokonac powyzszego odbioru bez zb?dnej zwioki,
nie pozniej jednak niz w terminie do 2 dm roboczych liczac od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawc?. Wraz ze zgioszeniem gotowosci do odbioru robot Wykonawca zobowiazuje si?
przedlo:^c Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy. Fakt dostarczenia kosztorysu
powykonawczego zostanie stwierdzony w protokole odbioru robot budowlanych.

11. Przed dokonamem protokolamego odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowiazuje si?
przeprowadzic testy sprawnosci systemu gaszenia gazem w obecnosd co najmniej jednej z osob,
o ktorych mowa w §5 ust.l umowy. Wyniki testow winny zostac zalaczone do protokoiu odbioru
robot budowlanych jako jego integralna cz?sc.

12. Projekt powykonawczy Wykonawca zobowiazany b?dzie opracowac i dostarczyc Zainavdajacemu
nie pozniej niz w nast?pnym dniu roboczym po podpisaniu protokoiu odbioru robot budowlanych.
Dostarczenie projektu powykonawczego zostanie potwierdzone prptokolamie.

.13. Nalezyte zrealizowanie calej umowy zostanie potwierdzone protokol'em kodcowym, ktory b?dzie
stanowii podstaw? do dokonania zwrotu cz?sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie
z zasadami przy]?tymi w nimejszej umowie. Podstawa dla.podpisania protokoiu kohcowego b?da
protokoly wymienione powyzej. Protokol koncowy w^en zostac podpisany bez zb?dnej zwioki.

14. Zamawiajacy zastrzega sjabie prawo udzialu we wszystkich odbiorach robot budowlanych
realizowanych na podstai^e z^akceptowanych przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo na
robc t' budowlane, przez L jdwykonawcow lub dalszych podviykonawcow oraz do zglaszania uwag

Iai
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i zastrzezen w przypadku.stwierdzenia nieprawidiowosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania
odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca zobowi^zuje si? Informowac
Zamawiaj^cego skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych realizowanych
przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, z tflkim -wyprzedzeniem,
aby umozliwic Zamawiaj^cemu faktyczny udziai w odbiorach.

15. Wykonawca zobowiq,zuje si? dostarczyc dokumentacj? projektow^ w formic pisemnej
(4 egzemplarze) oraz na nosniku CD lub DVD umozliwiaj^cym odczyt w formatach „.ath" (dot.
kosztorysow), „.dwg" (dotyczy rysunkow, rzutow etc.) oraz „.pdf'.

16. Najpozniej w dmu podpisania protokolu odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?
przekazac Zamawiaj^cemu wszelkie dokumenty techniczno-ruchowe niezb?dne do prawidtowego
uzytkowania urz^dzeh (lub instalacji), w tym wszelkie instrukcje uzytkowe oraz instrukcje obshigi.

17. Przez dni robocze, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku
do pi^tku, za wyj^tkiem przypadajq_cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

18. Protokoly, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zobowi^uje si? przygotowac Zamawiajq.cy.
19. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisjwama protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,

ze strony Zamawiaj^cego upowaznione osoby wskazane w §5 ust.1 umowy; ze strony Wykonawcy
zas osoba lub osoby wskazane w §5 ust.3 umowy.
Poza odbiorami opisanymi w niniejszym paragrafie osoby wskazane w §5 ust.l umowy
upowaznione s^ do dokonywama w ramach nimejszej umowy rowniez odbiorow robot zanikaj^cych,
czy ulegaj^cych zakryciu, jezeli takie wyst^i^ w toku realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuk^
budowlan^ oraz obowi^zuj^cymi przepisami prawa.

20. Najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosd od tego, czy dana
osoba zatrudmona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlo:^ Zamawiaj^cemu (jednej
z osob wskazanych w §5 ust.1) oswiadczenie, iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamowienia
(umowy) czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prac?, b?d^ zatrudnione na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy
w calym okresie realizacji umowy.

Kompletne oswiadczenie winno zawierac rowniez wykaz osob (imi? i nazwisko) zatrudnionych na
podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynnosci (zakres
obowi^kow praco'^xmika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prac? i rodzaju umowy
o prac?, dokladne okreslenie podmiotu sktadaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji wykazu osob zarowno pod k^tem wymogu
zatrudmenia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i pod k^tem mozliwosci
realizacji umowy z udzialem osob w liczbie wynikaj^cej z wykazu.
Niezlozenie kompletnego oswiadczenia we wskazanym wyzej terminie przez Wykonawc? (lub
podwykonawc?) uprawnia Zamawiajq.cego do rozwi^zania umowy oraz naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w §12 ust.1 lit.a umowy, jezeli Wykonawca (lub podwykonawca)
pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie zlozyl wymaganego kompletnego oswiadczenia.

Przez czynnosci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie
si? wszystkie czynnosci fizyczne wykonywane w ramach przedmiotu umowy, ktore opisano
w Programie fiinkcjonalno-uzytkowym, wykonywane bezposrednio przez pracownikow fizycznych
uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robot budowlanych
(using) obj?tych przedmiotem umowy, tj. mi?dzy innymi roboty demontazowe istniej^cego systemu,
roboty budowlano-instalacyjne, z wytstczeniem czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie
(kierowcy).

Obowi^zek 2 atrudnienia na podatawfe umowy (^rac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy rowniez

A,h
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czynnosci wykonywanych przez osoby pelni^ce samodzielne fiinkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r, Prawo budowlane (projektant — osoba/osoby
z uprawnieniami do wykonania dokumentacji projektowej); osoba/osoby z uprawnieniami energetycznymi
w grupie G1 w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru, a takze przypadkow
wykonywania swiadczenia osobiscie przez przedsi^biorc? prowadz^cego jednoosobow^. dzialalnosc
gospodarcz^

Wymog zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktorym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo
zamowien publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmlotu niniejszego zamowienia
na roboty budowlane, nie zas w okresie gwarancji i r^ojmi za wady.

21. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?puj^.ce uprawnienia w zakresie kontroli speiniania przez
Wykonawc? (lub podwykonawcQ) wymagah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien
publicznych, dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.20):

a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prac? zatrudnionego
pracownika;

b) mozliwosc z^dania innych dokumentow, np. dokumentow potwierdzaj^cych oplacanie skiadek
na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia lia podstawie umowy o prac^ (wraz

z informacj^ o liczbie odprowadzonych skiadek) w postaci zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS

lub dowodow potwierdzaj^cych zgloszenie pracownika przez pracodawc? do ubezpieczen;
-  zawieraj^cych informacje, w tym dane osobowe, niezb^dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prac^, w szczegolnosci imi? i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy

o prac?, rodzaj umowy o prac? oraz zakres obowi^zkow pracownika.

c) mozliwosc zwrocenia si? do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli

w przypadku powzi?cia w^tpliwosci co do sposobu zatrudnienia.

Wskazane pod lit. a i b dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiaj^cemu na kazde wezwanie

Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie w celu potwierdzenia speinienia 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?.

§4

1. Umowa niniejsza b?dzie mogla ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku

wyst^pienia nast?puj^cych przeszkod w jej realizacji:

a) w przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyj?tym w doktrynie
i orzecznictwie (zdarzenie zewn?trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia

jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrofalne dzialania przyrody, zamieszki

uliczne, jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych,

b) w przypadku stanu epidemii hs^di zagrozenia epidemicznego, jezeli uniemozliwia
to wykonywanie robot budowlanych,

c) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych

warunkami organizacyjnymi, finansowymi b^dz innymi okolicznosdami, przez ktore nalezy

rozumiec sytuacje zwi^zane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwolen,

uzgodnieh etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych,

- z zastrzezeniem postanowieh ust.7 i ust.8 niniejszego paragrafu.

W przypadkach, o ktorych mowa pod lit. a, b lub c, p zaistnialych okolicznosciach oraz ich ̂ ^lywie
na wykonanie umowy Wvkonawca zobowkzany j^t niezwlocznie poinformowac Zamawiaj4.cego
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na pistnie oraz uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jalde
powoluje si? Wykonawca, oraz jej wplywu na mozliwosc prowadzenia robot.

2. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a, lit. b lub lite),
termin wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb^dny do usuni^cia lub
ust^ienia przeszkody w wykonywaniu robot. Od pierwszego dnia roboczego nast^puj^cego po dniu
usuni^cia lub ust^ienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.

3. Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych b^dzie wymagaio pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiaj^cego na protokole zawieszenia okreslaj^cym w szczegolnosci dat? rozpocz^cia okresu
zawieszenia, podpisanym przez Zamawiajq.cego oraz Wykonawc?.

4. Po usuni^ciu lub ust^ieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporz^dz^ pisemny aneks do umowy
wskazujq.cy okres tiwama za-wdeszenia realizacji robot budowlanych oraz okreslaj^cy termin pozostaiy
do zakonczenia realizacji umowy.

5. Wyst^ienie przesianek wskazanych w ust. 1 tiie musi oznaczac zawieszenia terminu realizacji robot
budowlanych jako calosci; przeszkoda moze zatem dotyczyc cz^sci realizowariych robot, co nie
wyklucza prowadzenia robot budowlanych w pozostalym zakresie. Niezaleznie od zakresu
zawieszenia, zapisy ust. 1-4 znajda. odpowiednie zastosowanie.

6. Zasady przyj^te w ust. 2-4 znajd^ odpowiedme zastosowanie w przypadku zawieszenia terminu
opracowania i dostarczenia dokumehtacji projektowej, o ktorym mowa w §3 ust.2 umowy.

7. Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze srodkow inwestycyjnych roku 2020, Zamawiaj^cy
zastrzega, iz:

a) w sytuacji niezakohczenia realizacji umowy do dnia 20.01.2021 r. z powodu niedotrzymania terminow
realizacji umowy przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy moze skotzystac z prawa do rozwiazania umowy
z zachowaniem zasad okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokosci 5% wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ust.1 umowy.

b) w sytuacji niezakohczenia realizacji umowy do dnia 20.01.2021 r. z powodu innego niz wskazany pod
lit. a, a takze, jezeli w przypadku, o ktorym mowa pod lit. a, Zamawiaj^cy nie skorzysta z prawa
do rozwiazania umowy, Zamawiaj^cy dokona inwentaryzacji prac oraz oceny ich zaawansowania
wedlug stanu na dzieh 20.01.2021 r. w oparciu o szczegolowy kosztorys inwestorsld sldadaja,cy si? na

.  dokumentacj? projektow% Stosownie do powyzszego Zamawiaj^cy zapkci Wykonawcy
wynagrodzenie ' za faktycznie wykonany zakres umowy, nie wi?cej jednak niz 80yo kwoty
wynagrodzenia calkowitego umowy (przy uwzgl?dnieniu zaplaty za dokumentacj? projektowq), nawet
w przypadku, gdyby wartosc wykonanych na dzieh 20,01.2021 r. prac przekroczyla poziom
procentowy wskazany w zdaniu poprzednim.
Podstaw^ zaplaty - obok faktury VAT wystawionej i dostarczonej przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu
nie pozniej niz w dmu 25.01.2021 r., z zastrzezeniem konsekwencji niedotrzymania ww. terminu
wskazanych w §8 ust. 3 umowy, b?dzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na dzieh 20.01.2021 r.,
a takze protpkol zawieszenia robot.

Do zawieszenia terminu wykonania umowy w omawianym przypadku znajda. odpowiednie
zastosowanie zasady opisane w ust.2-4 nimejszego paragrafu. Bieg terminu realizacji robot
budowlanych b?dzie kontynuowany od pierwszego ̂ a roboczego nast?puj^cego po dniu usuni?cia
lub ust^ienia przeszkody, a wi?c po uzyskaniu przez Zamawiaj^cego srodkow finansowych na rok
2021 na realizacj? umowy.
Do odbioru robot, zasad wystawiania faktur oraz zaplaty wynagrodzenia stosuje si? odpowiednio
postanowienia §8 umowy.

8. W przypadku nieuzyskania srodkow finansowych przez Zamawiaj^cego do dnia 31,03.2021 r.,
Zamawiajacy rozwii^ze niniejszq. umow? w zakresie niezrealizowanej cz?sci przedmiotu umowy
z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia zlozenia wypowiedzenia
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na pismie. Po dokonaniu wypowiedzenia, a przed upiywem terminu wypowiedzenia, Wykonawca
dopetni wszystkich wymaganych umow^ formalnosci.

9. Przez dm robocze, o ktorych mowa w nimejszym paragrafie, nalezy rozumiec dni od poniedziatku
do pi^tku, za wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

§5
1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiaj^cego za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,

w tym za biez^ce kontrolowanie jej przebiegu s^: 1 , tel lub 2 , tel.

3  tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej
wymienionych osob.

2. Do przeprowadzenia odbiom i podpisania protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie,
Zamawiaj^cy upowaznia osoby wskazane w ust.l. Dla skutecznosci wystarczy dzialanie dwoch osob.
sposrod wskazanych w ust.l.

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,
w tym za biez^ce kontrolowanie jej przebiegu oraz upowaznionymi do podpisania protokolow,
o ktorych mowa w niniejszej umowie, s^; 1 , td , 2.

>  tel Dla skutecznosci wystarczy dzialanie jednej z wyzej
wymienionych osob.

4. Wykonawca zobowi^zuje si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osoby/osob posiadaj^cej
wymagane uprawnienia do projektowania, a takze przy udziale osoby/osob z uprawnieniami
energetycznymi w grupie G1 w zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru
oraz przy udziale osoby/osob z uprawnieniami energetycznymi w grupie G1 w zakresie eksploatacji
urzq^dzeh, instalacji i sied, na stanowisku eksploatacji, przy zachowaniu warunkow wskazanych
w umowie oraz zgodnie z obowiazuj^cymi przepisami prawa, w tym z ustaw^ z dnia 15.05.2015 r.
o substancjach zubozaj^cych warstw? ozonowq, oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplamianych
(j.t. Dz.U.2019_poz. 2158 ze zm.).

5. Nadzor autorski Wykonawca zobowi^zany jest zapewnic w ramach wjmagrodzenia niniejszej umowy
w calym okresie realizacji umowy.

6. Zmiana osob lub danych teleadresowych wskazanych w ust.l-ust.3 dla swej skutecznosci wymaga
jedynie pisemnego oswiadczenia zlozonego drugiej Stronie umowy.

7. Wykonawca zobowi^zany jest przedlozyc Zamawiaj^cemu przed przystqpieniem do robot imienny
(imi? i nazwisko; podstawa dysponowania) wykaz wszystkich osob, ktore b?d^braly udzial w realizacji
niniejszej umowy.

§6

1. Wykonawca zobowiqzuje si? strzec mienia znajduj^cego si? w pomieszczeniach lub na terenie obj?tym
robotami budowlanymi oraz zapewnic nale^e warunki BHP i przedwpozarowe z uwzgl?dnieniem
przepisow rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
rozporzq_dzenia Mimstra Infrastruktury z dma 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401), rozporz^dzenia MSWiA z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przedwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (pz.U.109, poz.719 ze zm.). Wykonawca dopelni obowi^kow w zakresie wymagan
dotyczq,cych bezpieczehstwa i higieny pracy okredonych w PFU. Wykonawca zobowi^zuje si? do
umozliwienia wst?pu na teren prowadzonych robot pracownikom organow nadzoru budowlanego
oraz upowaznionym przedstawidelom Zamawiaj^cego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc materialn^ (finansow^ za wszelkie szkody powstale po stronie
Zamawiaj^cego, jego pracownikow Ihb osob trzedch w zwi^zku z realizacji. umowy.



Nr zamowienia: 4/pn/2020 wzotumoxvy

3. Zamawiaj^cy przed rozpocz^ciem przez Wykonawc? robot wskaze Wykonawcy pomieszczenie na
potrzeby budowy.

4. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowi^any jest uporz^dkowac teren budowy.
5. Materiaiy rozbiorkowe, w tym elementy demontowanego (dotychczas istniejq,cego) systemu gaszenia

gazem w serwerowni na parterze w budynku A przy ul. Kossuth'a 13 w Katowicach, Wykonawca
zobowi^zuje si? w ramach wynagrodzenia umownego wywiezc i zutylizowac, zgodnie
z obowi^zujacymi przepisami prawa. Wykonawca. zobowi^zuje si? niezwiocznie po utylizacji,
przedlozyc Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy dokonanle utylizacji zgodnie z obowiqzujEtcymi
w tym zakresie przepisami.

6. Zamawiaj^cy umqzliwi Wykonawcy korzystanie z mediow (energia elektryczna, woda i scieki)
w zakresie niezb?dnym do realizacji niniejszej umowy.

7. Zamiar rozpocz?cia przez Wykonawc? jakichkolwiek robot zwi^zanych z - wyl^cZeniem mediow
zasilaj^cych budynek lub stanowi^cych ingerencj? w siec logiczn^ wymaga bezwzgl?dnie
wczesniejszego ixzgodnienia z jedn^. z osob wskazanych w §5 ust. 1 umowy, tj. co najmniej na 2 dni
robocze przed planowanym przez Wykonawc? rozpocz?ciem takich robot.

8. Wykonawca zobowi^zuje si? i.oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz
inne elementy u^e do wykonania przedmiotu umowy b?d^ fabrycznie nowe, nieuZ37wane i w petni
wartosciowe. Materialy oraz inne elementy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze narz?dzia
uzyte do wykonania umowy b?d^ spetnialy wymogi i normy okreslone w obowi^zuj^cych przepisach,
odpowiadaly, tam gdzie jest to wymagane, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa
dopuszczen, dekiaracje zgodnosci, atesty etc. Na z^danie Zamawiaj^cego Wykonawca obowi^zany jest
dostarczyc wymagane dokumenty.

9. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj?tych przedmiotem umowy w dniach
od poiiiedzialku do pi^tku od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Wykonywanie robot po godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ, a t^cze ewentualnie w soboty lub
niedziele wymaga zgloszenia takiego zamiaru przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu na co najmniej 2 dni
przed planowanyiiii robotami.

W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest wyeliminowanie lub istotne
ograniczenie prac realizowanych przy pomocy elektronarz?dzi,- utrudniaj^cych prac? i obsiug?
petentow Sl^skiego OW NFZ (nadmiemy halas i zapylenie).

10. 'Wykonawca zobowi^uje si? dostosowac sposob wykonywania uslugi do powszechnie lub lokalnie
obowi^zuj^cych przepisow reguluj^cych kwestie zwi^ane z przeciwdzialaniem zagrozeniom,
w szczegolnosd zwi^ane z zapobiegamem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem zagrozen
epidemicznych. Jezeli ww. okolicznosci b?d^ wymagaly wyposazenia osob bior^cych udziat
w realizacji umowy w dodatkowe srodki .ochronne, w tym w specjalistyczn^ odziez ochronn^'
Wykonawca zobowi^zuje si? wyposazyc te osoby w ww. srodki na wlasny koszt.

§7

WynagTodzenie ryczaltowe - wynagtodzenie ca4kowite umowy

.1. Wynagrodzenie calkowite nalezne Wykonawcy z tytulu zrealizowania niniejszej umowy wynosi

zlotych brutto (slownie: zlotych brutto), w zl netto
oraz 23% podatek VAT, zgodnie z zat^cznikiem nr 2 do umowy, z zastrzezeniem postanowieh §8
umowy.

Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i odpowiada cenie oferty Wykonawcy
ziozonej w zamowieniu nr 4/pn/2020.

2. Wynagrodzenie calkowite umowy, o ktorym mowa w ust.l, zawiera wszelkie koszty niezb?dne
wykormnia zamowienia, w tyn^ koszt dokumentacji projektowej, maj^tkowych praw autprskich.



Nr zamowienia: 4/pn/2020 wzor umowy

nadzoru autorskiego, urz^dzen, instalacji, robocizny, materiatow, koszty zwi^zane z dopetnieniem
wymaganych formalnosci oraz wszelkie inne koszty, a takze nalezne opkty i podatki zwi^zane
z realizacj^. umowy. Koszt opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej obejmuje koszty
wszelkich prac projektowych niezb?dnych do wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowi^zuje si? zrealizowac caloksztalt prac wynikaj^cych z przedmiotu umowy
za ww. kwot? uwzgl?dniaj^c^ wszystkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca realizuj^c umow?, nie b?dzie mogl domagac si? podwyzszenia wynagrodzenia, nawet
jesli w chwili zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec rozmiaru lub kosztow prac.
Wynagrodzenie ryczaltowe umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym.

4. Zabrania si? Wykonawcy realizacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot budowlanych nie
obj?tych niniejszq. umowq. bez odr?bnej decyzji Zamawiaj^cego. PCazdorazowe odst?pstwo od
powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

5. W umowie przewiduje si? piatnosci cz?sciowe, ktorych suma nie moze przekroczyc wynagrodzenia
calkowitego umowy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku ustawowego zwi?kszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji niniejszej umowy,
ceny netto uj?te w niniejszej umowie, winny zostac odpowiednio obnizone przez Wykonawc?, tak,
aby po uwzgl?dnieniu wyzszej stawki podatku VAT wprowadzonej na skutek zmiany, w sumie
wysokosc wynagrodzenia calkowitego umowy nie przekroczyla ceny oferty zlozonej przez
Wykonawc? w zamowieniu nr 4/pn/2020. W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku
VAT w okresie realizacji umowy, do cen netto, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zostanie
doliczony podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej na skutek zmniejszenia stawki. Zmiana stawki
podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w
drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w zycie zmiany stawki podatku VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie caikowite umowy okreslone w §7 ust.l umowy, nie
narusza przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
prac? oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1564 ze zm.).

8. Wykonawca oswiadcza, iz znane mu s^ przepisy dotycz^ce centralnego rejestru podatnikow VAT
(tzw. biala Hsta) wprowadzonego ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o ztnianie ustawy o podatku
od towarow i uslug oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018 ze zm.).

§8
Warunki i terminy ptatnosci

1. Zaplata z tytulu realizacji niniejszej umowy nast^i w dw6ch cz?sciach, w formie polecenia przelewu,
w termime do 21 dni licz^c od dnia dostarczenia Zamawiaj^cemu prawidlowo wystawionej faktury
VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem postanowieh
w §4 ust.7, §4 ust.8 umowy, §12 ust.8 umowy.

2. Pierwsza platnosc w wysokosci naleznej za dokumentacj? projektow^ (poz.l zal^cznika nr 2 do

umowy) nast^i po podpisaniu przez Zamawiaji^cego protokolu odbioru dokumentacji projektowej;
druga platnosc - w pozostalej cz?sci wynagrodzenia umowy (poz. 2 zal^cznika nr 2 do umowy)
nast^i po wykonaniu calej umowy, na podstawie protokolu koAcowego oraz kosztorysu
powykonawczego.

2a. Mechanizm tzw. podzielonej platnosci, o ktorym mowa w § 15 umowy dotyczy nast?puj^_cych
elementow kalkulacji cenowej:

(zapis stosownie

do deklaracji Wykonawcy na formularzu wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp oraz
podzielona platnosc) - dotycso;

3. Wykonawca zobowi^uje si? do wystawienia i dostarczenia kazdej z faktur VAT w terminie zgodnym^
obowh zuj^cymi przepisami prawa, nie pozniej jednak ni^ w dniu 25.01.2021 r. W przypadku
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wystawienia i dostarczenia Zamawiaj^cemu faktury VAT po terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzaj^cym, ZamawiajXcy moze skorzystac z,prawa do rozwiqzania umowy z zachowaniem zasad
okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umowhej w wysokosci 5%
wynagrodzenia calkowitegp umowy okresloriego w §7 ustl umowy.

4. Za date dokonania platnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obci^enia rachunku Zamawiaj^,cego.
5. Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy. odsetki ustawowe za opoznienle w zapiade wynagrodzenia, liczone

od dnia nastepnego po dniu, w ktorym zaplata miala bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zaptaty.

6. Przeniesienie wierzytelnosd wynikaj^cych z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzed^
wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego, pod rygorem niewaznosd.

7. Suma faktur VAT wystawionych z tytulu realizacji niniejszej umowy nie moze przekroczyc
wynagrodzenia caikowitego umowy okredonego w §7 ust.l umowy.

8. Na fakturze VAT Wykonawca winien uwzglednic ponizsze dane, a takze - jezeli dotyczy zapisy
o mechanizmie podzielonej ptatnpsd:

Nabywca; Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie, ul. Grojecka 186, 02-390 Warszawa,
NIP 1070001057; Odbiorca i platnik dowodu: Sl^ski Oddziai Wojewodzki Narodowego Funduszu

Zdrowia z siedzibE^w Katowicach, ul. Kossutha 13 40-844 Katowice.

9. Podstaw^ wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia b^dzie wystawiona przez Wykonawcy
faktura VAT (odpowiednio za dokumentacje projektowEt i za pozostal^ czesc przedmiotu umowy)
oraz:

a) odpowiedni protokol odbioru, w ktorym b^d^ wyszczegolnione elementy wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

b) spprz^dzone nie pozniej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosd oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z platnosdami wobec nich przez
Wykonawce lub przez podwykonawcow,

c) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych pod^konawcow o pelnym zafakturowaniu przez
nich lub pelnym objedu wystawionymi przez nich rachunkami (fakturami) zakresu robot/prac
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych
robot/prac do wysokosci objetej platnosd^ kohcow^.

10. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktur^ VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9,
Zamawiaj^cy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawc? stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiaj^cego

•  zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawcy wymagan, o ktorych mowa w ust.9, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiaj^cego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do z^dania
odsetek.

11. Zamawiaj^cy jest uprawniony do z^dania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku w^tpliwosd dotycz^cych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o platnosc.

§9
Platnosci na rzecz podwykonawcow

1. W przypadku povderzenia przez Wykonawcy realizacji cz^sci umowy podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplat? wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcy przy u^gl^dnieniu postanowieh §2 ust.l3 umowy.

2. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajy:ego umowie o podwykonawstwp,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalriego wynagrodzenia'
pirzyslpgujacego Podwykonawcy liib dalszenlu Podwykonawcy, - Podwykonawca lub dalszy'

fWCPi
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Podwykonawca moze zwrocic si? z z^daniem zapiaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiaj^cego.

3. Zamawiaj^cy niezwtocznie po zgioszeniu z^dania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawc? o z^daniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawc? do
zgtoszenia pisemnych uwag dotycz^cych zasadnosci bezposredniej zapiaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wyznaczaj^c mu w tym celu termin nie krotszy niz 7
dm od dma otrzymania przez Wykonawc? wezwania.

4. W przypadku zgloszenia przez Wykonawc? w terminie okreslonym w ust. 3 uwag podwa2aj^.cych
zasadnosc bezposredniej zapiaty, Zamawiaj^cy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zapiaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zapiaty lub

b) zlozyc do depozytu s^dowego kwot? potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wq,tpliwosci co do wysokosd
kwoty naleznej zapiaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si? nalezy,

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

5. Zamawiaj^cy jest zobowiqzany zaplacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, b?d^ce przedmiotem z^dania, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc faktuTEt VAT lub rachunkiem oraz

dokumentami potwierdzaj^cymi wykonanie i odbior robot, dostaw, uslug, a Wykonawca nie zlozy
w trybie okredonym w ust. 3 uwag, o ktorych mowa w ust. 7, wykazuj^cych niezasadnosc
bezposredmej zapiaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyl^cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zapiaty.

6. Rownowartosc kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, b^dz skierowanej
do depozytu s^dowego, Zamawiaj^cy potr^ca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 5, zawieraj^ce
szczegolowe uzasadnienie zaj?tego stanowiska co do zakresu i charaktem robot budowlanych,
dostaw i uslug realizowanych przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc?, prawidlowosci ich
wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc? postanowieh
Umowy o podwykonawstwo w zakresie majj^cym wplyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci maj^cych wplyw na t? wymagalnosc.

8. Zamawiajq.cy jest uprawniony do odst^ienia od dokonania bezposredniej platnoki na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i wykaze niezasadnosc takiej platnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaz^ zasadnosci takiej platnosci.

9. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i potwierdzi zasadnosc
takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaz^ zasadnosc takiej plamosd.

10. Podstaw^ platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy b?dzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc? lub Podwykonawc?,
przedstawiona Zamawiaj^cemu wraz z potwierdzon^, za zgodnosc z oryginalem kopi^ protokolu
odbioru przez Wykonawc? lub Podwykonawc? robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub uslug.

11. Bezposredma plamosc dokonywana przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy b?dzie obejmowac wyl^cznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu
opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? i b^dzie
dotyczyc wyi^cznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj^cego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
uslug.

12. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci do depozytu
s^dowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przysluguj^cej Wykonawcy od Zamawiaj^cego
z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadaj^cej dokonanej platnosci.

13. Zamawiaj^cy dokona bezposredmej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 30 dm od dma pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiaj^cego uznania platnosci bezposredniej za uzasadnion^.

14. Zamawiajacy moze zlozyc do depozytu s^dowego kwot? potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych w^tpliwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu platnosc nalezy si?, co uznaje si? za rownoznaczne
2 wykonaniem w zakresie obj?tym zdeponowana. kwot^ zobowi^zania Zamawiaj^cego W2gl?dem
Wykonawcy.

15. Odpowiedzialnosc Zamawiaj^cego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
platnosci bezposredmch jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia calkowitego umowy,
o ktorjmi mowa w §7 ust.1 umowy. Domagaj^c si? zaplaty bezposredniej podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien przedlozyc Zamawiaj^cemu kosztorys szczegolowy z umowy
o podwykonawstwo dla cz?sci zamowienia obj?tej zaplaty bezposredni^. Zamawiaj^cy dokona
porownania kwot za zakres fzeczowy obj?ty zaplata bezposredni^ wynikaj^cych ze szczegolowego
kosztorysu inwestorskiego oraz szczegolowego kosztorysu z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiaja.cy w celu wyliczenia faktycznej naleznosci z tytulu zaplaty bezposredniej uw2gl?dni roznic?
procentow^ (%) pomi?d2y calkowit^ cena wynikaj^c^ ze szczegolowego kosztorysu inwestorskiego
a cena, oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 4/pn/2020.

Jezeli kwota wynikaja^ca ze szczegolowego kosztorysu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
b?dzie nizsza niz kwota wynikaj^ca ze szczegolowego kosztorysu inwestorskiego po uwzgl?dnieniu
ww. roznicy procentowej (%), Zamawiaj^cy dokona zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w wysokosci wynikaj^cej ze szczegolowego kosztorysu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
Jezeli kwota wynikaj^ca ze szczegolowego kosztorysu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
b?d2ie wyzsza niz kwota wynikaj^ca ze szczegolowego kosztorysu inwestorskiego po uwzgl?dnieniu
ww. roznicy procentowej (%), Zamawiaj^cy dokona zaplaty w wysokosci wynikaj^cej ze
szczegolowego kosztorysu inwestorskiego po uwzgl?dnieniu ww. wspolczynnika.

16. Koniecznosc wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaplat na sum? wi?ksz^ niz 5% wartosci
umowy moze stanowic podstaw? do rozwi^zania umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiaj^cego oraz naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w §12 ustl lita umowy.

17. Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowien publicznych nie naruszaj^ praw i obowi^kow
Zamawiaj^cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikaj^cych z przepisow
art, 647^ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

l/l^
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§10

Zab'ezpieczenie nalezytego \s^konania umowy
1. Wykonawca wmosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci zi,

CO stanowi 10 % cany oferty zlozong przez WykpnawcQ .w zamowieniu nr 4/pn/2020.
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie:

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

3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostan^ zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiaj^cemu przyshiguje 30-dniowy termin na zwrot do 70% zabezpieczenia licz^c
od dnia podpisania protokol'u koncpwego. Pozostal^. cz^sc zabezpieczenia (do 30%) Zamawiaj^cy
obowi^any jest zwrocic Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po upiywie okresu rekojmi za wady.

4. W okresach przyslu^j^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz^sd), Zamawiaj^cy nie
moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^ienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia nale^ego
wykonama umowy, jezeli zdarzeme uzasadniaj^ce roszczenie wyst^ilo w okresie waznosd
zabezpieczenia.

§11

Gwarancja i r^kojmia za wady
1. Wykonawca jest odpowiedzialny \v^gl^dem Zamawiajq^cego za przygotowanie i wykonanie calosd

robot b?d:^cych przedmiotem umowy, w tym za dokumenty projektowe.
2. Wykonawca udziela 36-miesi^c2nej gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy, w tym na

dokumenty projektowe, wykonane roboty budowlane, w tym instalacje oraz dostarczone urz^dzenia,
a takze na pozostale elementy umowy, ktore mozna obj^c gwarancja. i r^kojmiq. za wady, na
warunkach okreslonych w umowie.

Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy rozpoczyna si? od dnia podpisania
protokoiu odbioru robot budowlanych, kohczy zas wraz z upiywem 36 - miesi?cznego okresu
gwarancji i r?kojmi za wady licz^c od dnia podpisania protokolu koncowego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za ewentualne wady (bi?dy) w opracowanej w ramach niniejszej
umowy dokumentacji projektowej. Konsekwencje wad (bt?d6w), w tym rowniez finansowe, nie mog^
obd^ac Zamawiaj^cego. Wykonawca zobowi^zany jest do usuni?da w terminie wyznaczonym przez
Zamawiaj^cego, na wiasny koszt zarowno wad w dokumentacji, jak i wszelkich konsekwencji tych
wad, jakie wyst^i^ w trakde realizacji przedmiotu umowy lub w okresie r?kojmi za wady.

4. Wykonawca zobowiazuje si? wydac Zamawiaj^cemu najpozniej w dmu podpisania protokolu odbioru
koncowego robot budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotycz^ce przedmiotu umowy.
Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mogq^ bye sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwij^zane
s^postanowieniami niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? do bezplatnego usuni?da wramach udzielonej gwarancji wad fizycznych
(naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawni^ si?
w. okresie udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca zobowi^zany jest dokonac wymiany na rzecz woln^ od wad w przypadku stwierdzetiia
braku obiektywnej mozliwosd nafjrawy, b^dz w przypadku, gdy naprawa bylaby' nieoptacalna

Dnohiicznie.
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7. Wykonawca zapewnia nast^puj^ce warunki gwarancji:

a) czas teakcji na zgioszenie ptzez Zamawiaj^cego nieprawidlowosci w dzialaniu systemu gaszenia

gazem, w tym urz^dzen i instalacji (czas fizycznego przyst^ienia do usuni^cia niepra-widlowosci) -

w ci^gu 6 godzin licz^c od chwili ctrzymania telefonicznego zgloszenia od Zamawiaj^cego pod

numer telefonu , dodatkowo potwierdzonego za posrednictwem poczty

elektronicznej na adres e-mail:

O kazdej zmianie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, Wykonawca jest zobowi^zany

niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie.

Wykonawca zapewnia dost^pnosc zglaszania nieprawidlowosci lub innych problemow dotycz^cych
przedmiotu umowy w godzinach od 7.00 do 17.00, od poniedzialku do piq.tku za wyj^,tkiem dni

ustawowo wolnych od pracy. Do biegu czasu reakcji nie wlicza si? sobot, dni ustawowo wolnych od
pracy, ani dni roboczych od godz.17.00 do 7.00.

b) czas usuni?cia nieprawidlowosci w dzialaniu systemu gaszenia gazem, w tym urz^dzen
i instalacji (czas naprawy bj^dz wymiany na rzecz woln^ od wad) - w terminie do 12 godzin licz^c

od chwili przyst^ienia przez Wykonawc? do usuni?cia nieprawidlowosci, przy uwzgl?dnieniu

postanowien ust.8 i ust.9 niniejszego paragrafu.

8. W sytuacji, gdy naprawa b^dz wymiana b?dzie wymagala sprowadzenia urz^dzenia, cz?sci b^dz innego

elementu systemu gaszenia gazem, Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy rozwazy
odpowiedme wydluzenie czasu naprawy b^dz wymiany w stosunku do okreslonego w ust.7 litb), co
zostanie potwierdzone w drodze wymiany korespondencji e-mail.

9. W sytuacji, gdy przewidywany czas naprawy b^dz wymiany b?dzie dluzszy niz 24 godziny,

Wykonawca zobowi^zuje si? najp6:zniej w dnigim (2) dniu Hcz^c od dnia przyst^ienia, dostarczyc
i uruchomic nieodplatnie urz^dzenie (b^dz cz?sc b^dz inny element) zast?pcze o parametrach nie
gorszych od urz^dzenia (b^dz cz?sci b^dz innego elementu) naprawianego (wymienianego).

10. Dokonanie naprawy lub wymiany, a takze uruchomienie urz^dzenia (b^dz cz?sci b^dz innego
elementu) zast?pczego oraz jego demontaz po dostarczeniu i uruchomieniu urz^dzenia (b^dz cz?sci
b^dz innego elementu) naprawianego (wymienianego), zostanie stwierdzone przez Strony

protokolamie.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy stwierdzone
w trakde odbioru oraz za wady powstale po odbiorze w okresie r?kojmi za wady.

12. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie r?kojmi za wady, wad przedmiotu
umowy, Zamawiaj^cemu przysluguj^. nast?puj^ce uprawnienia:

1) jezeli wady zostanq. ujawnione w toku czynnosci odbiorowych i nadaj^ si? do usuni?cia,
Zamawiaj^cy moze odmowic dokonania odbioru do czasu usuni?cia stwierdzonych wad,
wyznaczaj^c jednocze^nie Wykonawcy termin do ich usuni?cia;

2) jezeli wady zostan^ ujawnione w okresie r?kojmi za wady i nadajq, si? do usuni?cia, Wykonawca
usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego;

3) jezeli wady nie nadaj^ si? do usuni?cia:
a) Zamawiaj^cy moze odpowiednio obnizyc wynagrodzenie - jezeli stwierdzone wady nie
uniemozliwiaj^ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem;
b) Zamawiaj^cemu przyshiguje prawo do rozwiqzania umowy z zachowaniem zasad
okreslonych w §12 ust.8 umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w §12
ust.l lit.a umowy lub do za:z^dania wykonahia przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczaj^c
w tym celu odpowiedm termin - jezeli stwierdzone wady uniemozliwiaj^ uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem.
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13. Czas reakcji Wykonawcy na zawiadoimenie o wadzie ujawnionej w okresie t^kojmi za wady rozumiany
jako przybycie na miejsce ogl^dzin nie moze bye diuzs^ niz czas wskazany w ust.7 lita niniejszego
paragtafu Hcz^c od chwili otrzymania mailowego zgloszenia od Zatnavfiaj^cego, dodatkowo
potwierdzpnego telefpnicznie (adres e-mail oraz nnmer telefonu jak podany w ust. 7 Ht.a.).
Z dokonanych ogl^dzin Stxony sporz^dz^ stosowny protokol.

14. Wszelkie koszty w toku wykonywania zobowi^zan z tytuiu gwarancji b^dz r?kojmi za wady, w tym
zwi^zane z wymian^ lub napraw^ usuni^ciem wad (w szczegolnosci koszty robocizny, materialow,
czQsci, urzq_dzen), w tym z ewentualnym transportem, instalacj^ uruchomieniem, ponosi Wykonawca,

§lla

1. Wykonawca zpbowiqzuje si? zapewnic biez^c^. sprawnosc systemu gaszenia gazem w ramach
udaelonej gwarancji oraz w calym okresie jej trwania.

2. W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot umowy, w calym okresie jej trwania, Wykonawca
zobowi^zuje, si? do bezplatnego serwisowania zainstalowanego systemu gaszenia gazem, tj. do
dokonywania przegl^dow oraz konserwacji wszystkich zamontpwanych w ramach umowy urz^dzeh
i instalacji, zgodme z z^esem i z cz?stotliwosci^ wymagan^ w dokumentacjach techniczno-
ruchowych oraz w sposob zapewniaj^cy realizacj? uprawnien wymkaj^cych z tych dokumentacji, przy
czym zastrzega si?, iz Wykonawca w okresie gwarancji zobowiq.zany jest do wykonania przegl^dow
i konserwaqi systemu gaszenia gazem co 6 miesi?cy, co oznacza nie mniej ni± 2 przegl^dy
i konserwacje w okresie ka:zdych 12 miesi?cy trwania gwarancji.

3. Zakres przedmiotowy bezplatnego serwisowania systemu gaszenia gazem (tj. przegl^dow
i konserwacji) obejmuje sprawdzenie:

a) szczelnosd instalacji gazowych,

b) central wraz z ukladem zasilania i liniami dozorowymi,
c) wartosd napi?c i prawidlowosd pol^czeh awaryjnego zrodla zasilania,
d) dzialania czujek,

e) dzialania sygnalizatorow optyczno-akustycznych,

£) prawidlowosd pol^czeh i stanu zamocowania butli i rurod^ow,
g) stanu dysz ro2pr?znych,

h) stanu przewodow elastycznych wylotowych,

i) dsnienia w butli, zaworow butli i stanu manometrow na zaworach butli,

j) sygnalizacji braku zasilania 220 V AC oraz 24 V DC,

k) dzialania przydskow START i STOP,

1) sygnalizacji uszkodzeh obwodow presostatow i obwodow silownikow elektromagnetycznych na
zaworach butli,

m) funkcjonowania sygnalizacji ostrzegawczej,

-n) wykonania symulacji odpalania silownikow elektromagnetycznych zaworow butli w koincydencji
z czujnikami sygnalizacji pozaru oraz sprawdzanie obwodow silownikow elektromagnetycznych,

Wykonanie czynnosd w ramach serwisowania systemu gaszenia gazem podlega wpisowi do rejestru
CRO* (Centralny Rejestr Operatorow) niezwlocznie po wykonanej czynnosd. Wykonawca
zobowi^zuje si? do biez^cego przekazywania informacji/protokolow nie2b?dnych do dokonania
wpisu.

do^qypn^adkow nieiiymagajcigch takiego tvpisu

4. Zamawiaj^cy umozHwi Wykonawcw wykonywanie przegl^dow i konserwaqi w godzinach pracy
Sl^skiego OW NFZ, tj. w,go( 8.u0 do 16.00, a takze poza wyzej wskazanym przedzialem godzin -
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w przypadkach uzgodnionych przez Strony. Konktetny termin wykonania kazdego z przegladow
1 konserwacji winien zostac kazdorazowo uzgodniony przez Wykonawc? z jedna z osob, o ktorych
mowa w §5 ust.1 umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem. Uzgodnienie winno nast^ic
za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

§12

Katy umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego^ wykonania umowy, Wykonawca zobowiazuje si?
zapiacic Zamawiajacemu nast?pujaca kar? umowna:

a) w wysokosci 5% w3magrodzenia brutto okreMonego w §7 ust.l umowy, jezeli Zamawiajacy rozwiaze
umow? z przycz}^! lezacych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniajace tozwiazanie
umowy rozumiec nalezy razace naruszenie postanowien umowy przez Wykonawc?; za razace
nahiszenie postanowien umowy w szczegolnosci moze zostac uznana koniecznosc wielokrotnego, tj.
■wi?cej niz dwukrotnego dokonania bezposredniej zaplaty podwykbnawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajacego lub koniecznosc dokonania takiej zaplaty przez Zamawiajacego
na sum? wi?ksza niz 5% wynagrodzenia umowy okreslonego w §7 ust.l umowy, a takze
niezrealizowanie umowy w terminie do dnia 20.01.2021 r.;

b) w wysokosci 100,00 ztetych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §3
ust.l umowy;

c) w wysokosci 100,00 zlotych za kazda godzin? opoznienia w stosunku do czasu reakcji okreslonego
w §11 ust. 7 lita umowy badz w §11 ust.l3 umowy;

a) w wysokosci 100,00 ztotych za kazda godzin? opoznienia w stosunku do terminu okreslonego
w § llust. 7 litb umowy;

b) w wysokosci 100,00 zlolych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu na usuni?cie wad
okreslonego na podstawie §11 ust.l2 pkt 1 lub pkt 2 umowy;

c) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego na
podstawie §11 ust.l2 pkt 3 Ht.b umowy;

d). w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego na
podstawie §lla ust. 4 zd.2 umowy;

'  e) w wysokosci 300,00 zl za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

£) w wysokosci 100,00 za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o pod^konawstwo, ktorej przedmiotem sa. roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

g) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc
2 oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

h) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty (§2 ust.11) wymaganej przez Zamawiajacego;

i) w wysokosci 500,00 zl za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych
obj?tych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umowa;

j) w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o umow? o prac? danej osoby
wykonujacej czynnosd, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie

" umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;
-  k) w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w temainie dokumentow,

o ktorych mowa w §3 ust.21 lit. a lub lit b.
2. W przypadku, gdy wysokosc naliczonych kar umownych z tytulow, o ktorych mowa w ust.1 lit. b-k

osiagiufi 5% wynagrodzenia"umowy, o; kt6rym mowa w §7 ust.1 umowy, Zamawiajacy jest uprawniony
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do rozwi^zania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci okreslonej w ustl lit.
a.

3. Temun zaplaty kary umownej wynosi 7 dm od dma skutecznego dor^czenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie opoznienia z zaplat^ kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary-umownej
moze z^dac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia. W razie opoznienia w zaplacie kary,
Zamawiajacy moze potr^cic nalezn^ mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki pd kaJ7, .z dowolnej
naleznosci Wykonawcy, jak^ ma on w stosunku do Zamawiaj^cego (w tym w szczegolnosci
z wynagrodzenia).

4. Zaplata kary przez Wykonawc? lub potr^cenie przez Zamawiaj^cego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowi^zku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowi^zan wynikaj^cych z umowy.

5. W sjrtuacjach opisanych w ustl lit. f,g,h Zamawiaj^cy nalicza kar? umown^ oraz wyznacza Wykonawcy
dodatkowy termin do przedtozenia wymaganych dokumentow lub do dokonania wymaganej zmiany.
W przypadku nieprzedlozenia dokumentow lub niedokonania zmiany w wyznaczpnym terminie
Zamawiaj^cy po raz kolejny nalicza kary umowne zgodnie z ustl lit f,g,h.

6. W przypadku dopuszczenia do wykonywama robot budowlanych obj^tych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiaj^cego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umow^ Zamawiaj^cy nalicza kar?
umownq. zgodnie z ustl liti oraz wzywa Wykonawcy do usuni^cia takiego podmiotu w wyznaczonym
termime, W przypadku nieusum^cia w tym termime Zamawiajqcy nalicza ponownie kar? umown^
zgodnie z ust.l lit.i oraz ponownie wzywa Wykonawcy do usuni^cia.

7. Zamawiaj^cemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego, w przypadku, gdy
zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.

8. Rozwi^zanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nast^puje z chwil^ ziozenia
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwi^zaniu umowy ze wskazaniem przyczyny rozwi^zania
umowy. W przypadku rozwi^zania umowy Wykonawca otrz5mia wynagrodzenie jedynie za faktycznie
wykonany zakres umowy, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporz^dzonego w oparciu
o inwentarj^acj^ robot. W przypadku rozwi^zania umowy Zamawiaj^cy zachowuje prawo do roszczen
z tytulu gwarancji i r^kojmi za wady do prac dotychczas wykonanych.

9. Zawieszenie terminu wykonania umowy zawiesza bieg opoznienia i naliczania z tego tytuhi kar
umownych.

10. W przypadku zbiegu podstaw do rozwi^zania umowy i naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 1
lita nimejszego paragrafu, Zamawiaj^cy moze skorzystac tylko z jednej podstawy do naliczenia kary
z tjrtuhi rozwi^zania umowy.

11. Sankcja w postaci kary umownej zostaje \^l%czona:

1) w przypadku wyst^ienia okolicznosci sily wyzszej w rozumieniu przyj^tym w doktrynie
i orzecznictwie (zdarzenie zewn^trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia
jego skutkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrof^e dzialania przyrody, zamieszki
uliczne, a takze

2) w przypadku ogloszenia stanu epidemii b^dz zagrozenia epidemicznego,

- o ile mialy wplyw na wykonanie umowy.

W takim przypadku, o okolicznosdach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wplywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowi^zany jest niezwtocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiajacego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoiuje

si? Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jego wplywu na wykonanie umowy. - '
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§13

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkpdy powstate po stionie Zamawiaj^cego, jego pracownikow
lub osob (podmiotow) trzecich w zwiqzku z realizacjq, umowy. W terminie do 3 dni tobbczych licz^c od
dma zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic Zamawiaj^cemu dokument potwierdzaj^cy
posiadanie ubezpieczenia w zakcesie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosd
i posiadanego mienia z sum^ gwarancyjn^ nie mniejszq, niz 500 000,00 ziotych; OC winno zawierac
rozszerzenie OC za podwykonaweow, jezeli Wykonawca b^dzie korzystai z podwykonawcow przy
realizacji zamowienia.

§14

Umowa o zachowaniu poufnosci w NFZ

1. Osoby bior^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, osoby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow?, a takze maji^ce bezposredni dost^p do urzq_dzen, pomieszczen Zamawiajq_cego
w zwi^zku z realizacji niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobowi^an z tytulu gwarancji
i r^kojmi za wady, zobowiizane si do zachowania w tajemnicy wszelMch informacji pouftiych dotyczicych
Zamawiajicego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych
osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakde realizacji umowy niezaleznie od form
przekazama tych informacji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy rowniez
przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si^ wykonujic obowiizki wynikajice z niniejszej umowy
(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za naruszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.
Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi^dzy Stronami Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanowi^ca zatacznik nr 3 do niniejszej nmovtry.
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 zachodzi
przeslanki do zlozenia takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiajicego do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosd i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufhosd w NFZ, a takze do

powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania poufnosd
stanowi zal^cznik do Umowy o zachowamu poufnosd w NFZ. •

3. Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane s^ do zachowania w tajemnicy informacji zastrzezonych

przez Wykonawcy jako tajemnica przedsi^biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych
w obowi^zujq^cych przepisach uzyskanych w trakde realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych
informacji oraz ich zrodla.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z klauzulq, informacyjn^ dotycz^c^ RODO oraz ze wypelnit
obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od ktorych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji niniejszej umowy, w przypadku, gdy
obowi^ek taki spoczywa na Wykonawcy.
*ROUO - ros(por^ds^nie Varlammtu Euwpejskiego i 2016J679 dnia 27 kmetnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

^  K danych osobowych i w sprawie swobodnego prr^fywu takich danych ora^ uchyknia
dyrektyny 9Sf46fWE (ogolne rospors^ds^enie o ochrome danych) (D^- Un^. UE E119 04.05.2016).

5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem oswiadczenia
o zobowi^zaniu do zachowania poufnosd stanowi zal^cznik nr 4 do niniejszej umowy. Podpisane przez
pracownikow Wykonawcy (podwykonawcy) oswiadczenia, Wykonawca przedklada jednej z osob,
o ktorych mowa w §5 ust.l umowy, niezwiocznie po zawardu umowy.

\J\ ^
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§15

Mechanizm podzielonej pt'atnosci — jezeli dotyczy

1. Zamawiaj^cy os-wiadcza, ze b^dzie realizowal: piatnose za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci tzw. split payment, wylq,cznie przy platnosdach bezgotowkowych
— poleGenie przelewu lub polecenie zaplaty," jezeli umowa dotyczy towarow lub using wymienionych
w zal^czniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i usiug (Dz.U.2020 poz.
lObzezm.).

2. Mechanizm podzielonej platnosci nie b^dzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zd^enia
pozostajq^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.

§16
Postanowienia koAcowe

1. Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustaw^ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych;

2. Kazdorazowa zmiana postanowieh niniejszej umowy wymagac b?dzie formy pisemnej pod rygorem
niewaznosd, z uwzgl?dhieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.

3. Przez dm, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni kalendarzowe. Przez dni
robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku do pi^tku, za
' wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

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

5. Sprawy spome b?dq, rozpatrywane przez S^d wlasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego (Katowice).
6. Umow? nimejsz^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otr^muje Zamawiaj^cy.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

Za/acp-fiiki do umowy:

3) Zainc^nik nrl do umouy- Optspn^edmiotu umony
4) Zaitic^nik nr 2 do umony - Kalkulaga cenowa

5) Zai(ics^tk nr 3 do umon^— Umowa o t^acbowaniMpoujnosci wNFZ
6) Zalqct^nik nr 4 do umowy - KJauf^la injormagijna dot. pruytwan^nia danjch osobowych wra^ w^prem oswiada^ema o ^^howicis^aniu do

i^achowania poufnosci

7) Zatiic^mk nr 5 do umony —pelnomocnictwo (jei(eU do^ciy)

KIEROWNIK

Dziahi InwesQjiii Zamc
Sl^skiego "V

Narodowegb Fwidus^Zcij

wieh Publicznych
'ojew6dzkiego
>wia w Katowicach

^atarsynd KHs

I  'KfKROWNlK RAPl
Dzinlu Plimowaniii i Anaiiz Bkonoinicznych

^!%skie2pi0ddzialjtt'W^iew6dzkiego
[larodowew^unduszuadrowa w Kimgit

Krzy.fztof Wojcik

gowodcf

Uzdowska
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu w Katowicach pomi^dzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia - 6l^skim Oddziatem Wojewodzkim z siedzibq
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, reprezentowanym przez:

- Dyrektora 6l^sklego Oddziatu Wojewodzklego Narodowegp Funduszu
Zdrowia,

w imieniu ktorego dziata: na podstawie petnomocnictwa nr

z dnia zwanym dalej „Zamawiaj^cym"
a

2 siedzibq w , adres: , wpisanym do
prowadzonego przez pod numerem

/jezeli dotyczy/,

NIP: REGON; , wysokosc kapitatu zaktadowego: /jezeli
dotyczy/, w imieniu ktorego dziata:

-  zwanym dalej „Wykonawcq",
o tresci nastppujqcej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia , ktorej przedmiotem jest
robota budowlana - zaprojektowanie I wykonanie robot budowlanych - modernizacja
system u gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katpwicach przy
ul. Kossutha 13, zwanej dalej „umow^ podstawow^", Strony w celu wtasciwej ochrony
danych poufnych udostppnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej
postanawiajq, co nastppuje:

§1
llekroc w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy „lnformacje Poufne" oznaczajq one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, na pismie lub zapisane

w inny sposob, dotyczqce spraw, planow dziatalnosci Zamawiajqcego lub

przedsipwzipc Zamawiajqcego zwi^zanych z realizacjq umowy podstawowej,
2) wszelkie rozmowy prowadzone pomipdzy przedstawicielami Stron w zwi^zku

z realizacjq umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie

przez Zamawiajqcego, ktore zostaty utrwalone w uzgodnionej przez strony formie.

Nie stanowi^ Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia s^
powszechnie znane lub jawne.

§2

1. Z uwagi na udost^pnlanie Informacji Poufnych Wykonawca zobowi^zuje si^ do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

od formy, w jakiej zostaty mu przekazane;
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2) wykorzystywania Informacji Poufnych wytqcznie na uzytek prowadzonej
wspotpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej:

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajduj^ si^ one w posiadanlu

Wykonawcy:

4) ujawnienia informacji Poufnych wyt^cznie osobom bior^cym udziat

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te sq

niezb^dne dia prawidtowej realizacji umowy podstawowej:
5) poinformowania ospb, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,

0 poufnym charakterze udost^pnianych i przekazywanych Im Informacji poufnych,

pouczenia ich w sprawie traktowania tych Informacji jako poufnych oraz odebrania
od tych osob oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy o zachowaniu

poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych
w jakikolwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielona zostanie

na takq czynnosc pisemna zgoda lub dokonanie czynno^ci jest obiektywnie

niezb^dne w zwi^zku z realizacji umowy podstawowej. Zamawiajqcy zobowiizuje

si^ do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej

osobom bioricym udziaf w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,

ktore okazi upowaznienie Zamawiaj^cemu do udziaiu w realizacji umowy

podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiaj^cego lub w przypadku zakohczenia wspotpracy,

niezwtocznego zwrocenia Zamawiaj^cemu lub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materiatow zawierajqcych jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami bpdicymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia

materiatow winien uzyskac pisemny akceptacj^ Zamawiajicego.
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowi^zkow dotyczicych Informacji

Poufnych, o ktorych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiajicemu
kar§ umownq w wysokosci 5.000,00 ztotych /stownie: pi§c tysi^cy 00/100 ztotych/
za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiajicego,
w terminie do 14 dni liczqc od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby blorice udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy
(niniejsze obejmuje wszelkie osoby wyst^pujqce po stronie Wykonawcy, w tym
rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie

zobowiqzujice ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru
okreslonego w zat^czniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia

Wykonawca zobowiqzuje si§ ztozyc Zamawiajqcemu przed przystipieniem do
faktycznej realizacji umowy podstawowej przez dan^ osob?. Obowiqzek powyzszy
dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cych czynnosc! zwi^zane z wypetnianiem
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zobowiqzan Wykonawcy z tytulu gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy
podstawowej.

4. W przypadku nieztozenia Zamawiajqcemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu tytutem kary umpwnej kwot§ 1.000,00 zfotych
/stownie: jeden tysi^c 00/100 ztotych/ za kazdy przypadek nieztozenia oswiadczenia.

5. Lgczna wysokosc kar uraownych, o ktorych mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego

paragrafu, nie moze przekroczyc wysokosci 50% (stownie: pi^cdziesiqt procent)

wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 7 ust.1 umowy podstawowej.

6. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogoinych,

odszkodowania za zawinione wyt^cznie przez Wykonawc? ujawnienie informacji

Poufnych, w wysokosci przewyzszaj^cej kar§ umownq, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Strong poszkodowanq z tego tytutu, przekracza wysokosc kary

umownej, o ktore] mowa w ust.2 iub w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Odpowiedziainosc odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajqcego przez caiy

czas trwania umowy podstawowej, jak rowniez po jej zakohczeniu iub wygasni^ciu,

a  takze w okresie gwarancji i r^kojmi, bez wzgl^du na podstaw? prawnq

(tak kontraktowq, jak i deiiktowq) i przyczyn? tej odpowiedzialnosci, ograniczona jest

do szkod rzeczywistych. Ograniczenie i wylqczenie odpowiedziainosci nie obejmuje:

a) przypadkow wyrzqdzenia szkody z winy umysinej;

b) innych przypadkow okreslonych bezwzgi^dnie obowiqzujqcymi przepisami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawcy umowy podstawowej iub daisi Podwykonawcy winni

zostac zobowi^zani przez Wykonawc? do przestrzegania zobowi^zan wynikaj^cych

z niniejszej umowy.

§3

1. Zobowi^zania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informacji Poufnych, ktorych

ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy obowiqzujqcych przepisow

prawa.

2. Jezeli Wykonawca zostanie zobowiqzany na mocy prawa iub wezwania sqdu bqdz

innych uprawnionych organow do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych,

niezwtocznie zawiadomi na pismie Zamawiajqcego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowi^zany na mocy obowiqzuj^cych przepisow prawa, wezwania s^du

Iub innych uprawnionych organow, do ujawnienia Informacji Poufnych, b^dzie

uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wytqcznie w zakresie wymaganym

prawem oraz zobowl^zany do podj§cia wszelkich uzasadnionych srodkow maj^cych

na celu upewnienie si§, ze informacje Poufne sq traktowane jako poufne.

§4

Wykonawca ponosi odpowiedziainosc za przestrzeganie postanowieh niniejszej umowy
przez swoich pracownikow \bqdz inne osoby, ktore b?d^ zaangazowane w proces
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realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow).

§5

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiqzywania umowy podstawowej, ztym

ze zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci Informacji Poufnych

i odpowiedzialnosc z tego tytutu, pozostajq w mocy takze po vyygasni^ciu niniejszej

umowy oraz umowy podstawowej, nie wyt^czajqc pkresu gwarancji i r^kojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

§6

Wykonawca potwierdza i vyyraza zgod§ na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia

zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiajgcego lub od niego

uzyskanych.

§7

1. Strony poddajg pod rozstrzygni^cie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzglfdu na siedzib^ Zamawiaj^cego sqdowi

powszechnemu.

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiqzujqce przepisy

prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

Zatqcznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania

poufnosci, ktore stanowi jej integraln^ cz^sc.

§10

Niniejsza umowa sporz^dzona zostata w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach,

z czego dwa egzempiarze otrzymuje Zamawiajqcy, jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KIEROWNIK
Dziahl Jjiwescycji i Zaniowien Publicznych

Sl^skiego Odd^ahiiWojewodzkiego
Narodowego Z/irowia w Katowicach

KjR^ _
Dzhiju Plantj\vi\niu i AnulizfejiR'tnoniicznych
v^Shisklego Oddzinlu W^ewodz""

^'ol£^mdii£0

I
Kixysbof Wojcik

i, — - koordynatorKamr^ynuKhs^ Zinteg^wanego Systemu Zarz^a
w Slaskim Oddziale Wojewodzkim

Na^owego Fundus^orowk w Katowicacn

Krzysz ^aszkowski
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Zaiacznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ — wzor Oswiadczenia

(imi? i nazwisko)

(nr PESEL)

OSWIADCZENIE

o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

Ja nizej podpisany, reprezentujac w dniu Wykonawc^ podczas

realizacji umowy na robots budowlanq - zaprojektowanie 1 wykonanie robot

budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A

w Katowicach przy ul. Kossutha 13 z uwagi na udost^pnianie Informacji Poufnych,

zobowi^zuje si^ do:

1) zachowania w tajemnicy wszystklch Informacji Poufnych uzyskanych podczas

realizacji umowy podstawowej w przedmiocie jak wyzej, niezaleznie od formy,

w jakiej zostaly ml przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy

podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wyt^cznie w celu realizacji umowy.

Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby zwiqzane z realizacji

umowy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis

ymgr Teresa\U2dowska

troJia 5 z 5

KOORDYNATOR
^ Zintegrowanegc- Systemu Zarayl/^nia
w SlQskiin Oddaaiie VVjjewod/idm

NKOdowegoFimdusiisZdrowaw iSi»iowicach

KnysztofFaszkowsfdr
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Zatqcznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

QSOBOWVCH PR.\COWNEKO\V KONTRAHENTA W ZWIAZKII Z ZAVVARCIEM.' s

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27

kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osob flzycznych w zwiqzku zprzetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne

rozporz^dzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy nast^puj^ce informacje:

OSOMwW^=#'

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego NFZ, w

zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewodzkim, zktorym mog^ si? Pahstwo
skontaktowac w nast?pujqcy sposob:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,
■ za pomoc^ platformy ePUAP,
■ e-mailem: kancelaria@nfe-katowice.pl

W sprawach dotycz^cych przetwarzania Panstwa danych przez Sl^ski Oddziat Wojewodzki NFZ

mozna kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony Danych w nast?puj^cy sposob:

■ listownie na adres siedziby administratora: 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13,

■ telefonicznie; na numer telefonu wskazany na stronie internetowej l^lqskiego OW NFZ www.nfz-katowice.pl
■ e-mailem: IOD@nfz-katowice.pl
iCEL IPODSli^ERZET-WifflElZMifMI

Panstwa dane osobowe b^d^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia prawnie
uzasadnionego interesu administratora polegajqcego na mozliwosci realizacji umowy zawartej
w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego na zaprojektowaniu i wykonaniu robot
budowlanych - modernizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni na parterze w bndynku A

w Katowicach przy ul. Kossutha 13, w siedzibie Sl^skiego Oddziahi Wojewodzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia (nr post?powania: 4/pn/2020), prowadzonego zgodnie z ustaw^ z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamowieh publicznych (dalej „pzp") oraz zapewnieniu ochrony informacji udost?pnionych w zwiqzku
z wykonywaniem umowy.

BC)BBIOKelpSN¥f^^
Odbiorcami Panstwa danych osobowych mogq bye podmioty posiadaj^ce upowaaiienie do pozyskiwania

tych danych na postawie przepisow prawa powszechnie obowi^j^cego. Dane osobowe mog^ zostac

przekazane podmiotom, z ktorymi administrator danych osobowych zawarl umow? powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywac Panstwa

danych osobowych do panstwa trzeciego

iFzR#)Eoai^PEe:c)RiE danych osobowych 1
Administrator pozyskal Panstwa dane osobowe w zakresie danych dotyczqcych Wykonawcy oraz, jezeli

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

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

1 z2



Nr 2am6wienia; 4/pn/2020
Zafqcznik nr 4 do umowy - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych ospbowych wraz ze wzorem
oswiadczenia o zobowiqzanlu do zachovyania poufno^ci

■ prawo do ograniczenia przetwarzania;
■ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

■ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzpdu Ochrony Danych Osobowych.
Kazde z w/w zqdah zostariie indywidiialnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

.0 WYMOGW PODANIA DANYCH

Podanie przez Panstwa danych osobowych jesi niezbpdne dla realizacji postanowieh umowy, zawartej
w wyniku postppowania o udzielenie zatnowienia publicznego.

[i"mFdKMiAGJ^A™W ZAKMsIE j^iifOMATYZ^^
iORAZPROFILOWANIA ^ j
Panstwa dane nie poshi^ do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak rowniez profilowania.

(imif i nazwisko)

(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OSWI^CZENIE
0 zobowi^zaniu do zachowania poufnosci

dla pracownika Wykonawcy

Ja nizej podpisany, reprezentuj^cy Wykonawcp podczas realizacji umowy nr
w siedzibie Sl^skiego OWNFZ w Katowicach, z uwagi na udostppnianie Informacji Poufhych, zobowi^zuje
sip do: .
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufhych us^skanych podczas realizacji umowy,

przedmiotem ktorej jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych - modernizacja systemu
gaszenia gazem w serwerowni w budynku A w Katowicach przy ul. Kossutha 13, w okresie
realizacji zamowienia, atakze po wygasnipciu lub rozwi^zaniu umowy, niezalemie od formy wjakiej
zostaiy mi przekazane;

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

miejscowoic, data czytelnypodpis

baocA frawny

nigr T8\esa Ussio^sHa
ia2z2



Nr zamowienia: 4/pn/2020 wzor informacji, o kt6rej mowa w art. 91 ust.3a pzp
oraz podzielona ptatnosc

I. Inforrtiuj^, iz wybor ztozonej przeze mnie oferty*:
* w zaieznosci od sytuacji naiezy wybrac pkt 1 albo pkt 2

1) nie prowadzi* do powstania u Zamawiaj^cego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug.

,2) prowadzi* do powstania u Zamawlajqcego obowi^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwl^zku z niniejszym wskazuj^

ponizej:

a) nazw^ (rodzaj) tpwaru/ustugi, ktorego dostawa/swiadczenie bpdzie prowadzic

do powstania u Zamawiaj^ceigo obowi^zku podatkowego zgodnie z przepisami

o podatku od towarow i ustug:.

b) wartosc towaru/uslugi, o ktorym mowa pod lit.a, bez kwoty podatku VAT, tj. cena

netto:

li. Informuj^, iz zaptata winna
**

zostac dokonana:

w zaieznosci od sytuacji naiezy wybrac pkt 1 aibo pkt 2

1) bez zastosowania** mechanizrriu podzielonej ptatnosci,

2) zzastosbwaniem** mechanizmu

- CO odnosj sip do nastppuj^cych

podzielonej ptatnosci,

towarow lub ustug:

(Wykonawca moze sporz^dzjc stosowny zatqcznik, zawierajpcy wykaz'towarow lub ustug)

Zob. zat^cznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Imip i nazwisko upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;

Data

podpis

Q
wgr Teei^sa Uzdowska



Nr zamowienia: 4/pn/2020 wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykpnawca:

Nazwa /Firma:

Adres:

AKTUALNE OSWIADCZENIE, o ktomn mowa w art. 25a ustl pkt 1 pzp

Na potrzeby post^powania o udzielenie zamowienia publicznego pn. zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych - modemizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sl^ski Oddziai

Wojewodzki, oswiadczam, co hast?puje.

I. OSWIADCZENIE DOTYCZ^CE WYKONAWCY

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

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

B. Oswiadczam, ie zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post^powania
na podstawie art. ustawy Prawo zamowien publicznych majqcci ^tosowanie

podstawy njikluct(enia sposrod ivymieniot^ch w art, 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Vsp).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawic dowody na to, ze podj^te przez niego srodki

wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosd, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej

przest^pstwem lub przest^pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni^ne za doznan^ krzywd? lub

naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac^ z organami scigania

oraz podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s^ odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post^powaniu

.wykonawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje si^, jezeli wobec wykonawcy, b^d^cego podmiotem

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz

nie uplyn^l okreslony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu.

Z uwagi na przepis art. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadczam, ze w zwi^zku z podstawy wykluczenia,

o ktorej mowa w art. 24 ustl pkt 13, 14 oraz 16-20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo

zamowien publicznych, podj^lem nast?puj^ce srodki naprawcze:



Nr zamowienia: 4/pn/2020 wzor oswiadczenia; o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

2) Oswiadczam, iz speiniam warunek udzialu w post^powaniu okre^ony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ, tj. dotycz^cy sytuacji finansowej ̂ osiadanie srodkow finansowych lub
zdolnosd kredjrtowej).

Wykonawca winien spelnic warunek dotycz^cy sytuacji finansowej polegaj^cy na wykazaniu posiadania
srodkow finansowych w wysokosci co najmniej SO 000,00 ztotych lub zdolnosd kredytowej na poziomie
nie mniejszym ni± SQ 000,00 zlotychj w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi£|,c przed upiywem
terminu skladania ofert.

Szczegoly dotycz^ce warunku udziahi w post^powaniu opisuje SIWZ.

II. O^WIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KT6rEGO ZASOBY POWOLUTE SI^

WYKONAWCA*

*jeieli nie dotyczy Wykonawcy nale:^ wykreslic lub pisac „Nie dotyczy"

Oswiadczam, ±e w celu wykazania speiniania warunku udzialu w post^powaniu okre^onego przez

Zamawiaj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ polegam na sytuacji finansowej (posiadanie srodkow
finansowych lub zdolnosd kredytowej) nastQpuj^cegq podmiotu/podmiotow:

Lp. Nazwa/finna otaz
adies podmiotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosd od

podmiotu/

KRS/CEIDG
/w zaleznosd od

podmiotu/

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

Oswiadczam, ze w stosunku do ww. podmiotu/ podmiotow, na ktorego/ ktorych sjrtuacj? finansow^

powoluj? si? w niniejszym post?powaniu, nie zachodz^ podstawy wykluczenia z post?powania o udzielenie

zamowienia, o ktorych mowa w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp, oraz, ze podmiot/ podmioty te spelniaj^

w zakresie, w jakim powoluj? si? na ich zasoby (sytuacj? finansowq), warunek udzialu w post?powaniu.

Imi? i nazwisko upel'nomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis

l\
VWNY

mgr rare]sa Uzdowska

u/Q^j



Nr zam6wienia: 4/pn/2020 - wzor oswiadczenia (grupa kapitalowa)

O^WIADCZENIE O PRZYNALE^NO^CI ALBO BRAKU VBZYNAUEZNO^Cl

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPlTALOWEJ

Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu w terxninie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie intemetowej (•www.nfz-katowice.pl) informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp.

Oswiadczenie dotyczy przynaleznosci albo braku przynaleznosd do tej samej grupy kapitalowej z innym.

Wykonawc^ lub Wykonawcanu, ktorzy ziozyli oferty w niniejszym post^powaniu.

Przez gnip^ kapitalow^ - zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnla 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentow (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.369 ze zm.) - nalezy rozumiec wszystkich przedsi?biorc6w, ktorzy

kontrolowani w sposob bezppsredni 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 w post^powaniu na zaprojektowanie i wykonanie

robot budowlanych modemizacja systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku A

w ̂towicach przy ul. Kossutha 13

I. 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. *

*nale:fy wskazac jedn^ z opcji: I albo II

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca wraz ze zlozeniem oswiadczenia mo'ze przedstawic dowody,

ze powi^zania z innym Wykqnawc^ nie prowadz^ do zaklocenia konkurencji w post^powaniu

o udzielenie zamowienia.

Imi^ i nazwisko upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

Data

podpis

BADCA rBAWMY

mgf Tereka Uzdowska
j


